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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zjistit a vyhodnotit vlivy působící na cenu stavebních pozemků ve 

městě Brně. Teoretická část diplomové práce vymezuje pojmy ze zákonů vztahujících se ke 

stavebním pozemkům. Vybrané pozemky se nachází na území města Brna, ve kterém je rovněž 

analyzován trh se stavebními pozemky. Dále jsou shrnuty aspekty, které ovlivňují cenu 

stavebního pozemku při ocenění podle cenového předpisu. Analytická část je zaměřena na 

pozemky, ke kterým byl zveřejněn cenový údaj v katastru nemovitostí, tyto jsou pak 

konfrontovány s oceňovací vyhláškou. Získané informace jsou v závěru vyhodnoceny. 

Abstract 

The aim of the diploma thesis is to find out and evaluate the influences affecting the price of 

building land in the city of Brno. The theoretical part of the thesis defines the concepts of laws 

relating to building land. Selected land is located in the city of Brno, which also analyzes the 

market of building plots. In addition, the aspects that influence the price of the building land in 

the valuation according to the price regulation are summarized. The analytical part is focused 

on the land to which the price data was published in the cadastre of real estate, which are then 

confronted with the valuation decree. In the end, the informations obtained are evaluated. 
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ÚVOD 

Koupě nemovitostí pro bydlení je u většiny obyvatel spojena s velkými výdaji, které 

jsou často tvořeny celoživotními úsporami. Koupě stavebního pozemku je v tomto případě jen 

poloviční cesta k bydlení ve vlastním, druhou polovinou tohoto úspěchu je postavení 

samotného domu. V dnešní době se již výdaje na pořízení stavebního pozemku mohou 

přibližovat ceně samotného domu a proto je potřeba postupovat u výběru těchto pozemků 

obezřetně a koupi si důkladně rozmyslet. Výhodou koupí takovéto nemovitosti je, že ceny 

pozemků neustále stoupají. Stoupají i v závislosti na tom, že pozemky jsou specifická komodita, 

jejíž počet je omezen.  

Cílem této diplomové práce je v části teoretické se seznámit s definicí pojmů vyňatými 

z různých zákonů, dále popsat problematiku oceňování pozemků podle cenového předpisu - 

oceňovací vyhlášky. Další částí této práce je seznámení se s charakteristikou města Brna a jeho 

jednotlivými částmi a katastrálními územími. V analytické části jsou vyhodnoceny vlivy, které 

se nejvýrazněji promítají do cen stavebních pozemků. Vyhodnocení je provedeno porovnáním 

cen vybraných pozemků - nacházejících se ve zvolených městských částech Statutárního města 

Brna, ke kterým byl do katastru nemovitostí vložen cenový údaj (kupní ceny pozemků) se 

zjištěnými cenami těchto pozemků při použití oceňovací vyhlášky č.  441/2013 Sb. (v platném 

znění).  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části objasním základní pojmy spojené s problematikou pozemku, převážně se 

bude jednat o výňatky z jednotlivých zákonů a vyhlášek. Dále v této části charakterizuji území 

města Brna a jeho městské části – ležící na severu města.  

1.1 DEFINICE POJMŮ 

Mezi nejzákladnější pojmy z hlediska pozemků patří vymezení v občanském zákoně  

č. 89/2012 Sb., kde se nemovitou věcí rozumí:  

1.1.1 Nemovitá věc 

 „nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým 

určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí 

zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, 

a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je 

i tato věc nemovitá, (1, § 498 odst. 1) 

1.1.2 Pozemek  

Zákon č. 183/2006 Sb.  

 „pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí 

územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí 

stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním 

souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, 

hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním 

způsobu využití pozemků.“ (2, § 2 odst. a) 

Dle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., který především upravuje způsoby 

oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot, se člení pozemky následovně:  

a) stavební pozemky, 

b) zemědělské pozemky, 

c) lesní pozemky, 

d) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy, 

e) jiné pozemky. 
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1.1.3 Stavební pozemek  

Stavebním pozemkům vhledem k zaměření této diplomové práce se budu věnovat 

nejvíce. Pojem stavební pozemek je upraven ve více předpisech.   

V zákoně č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) se rozumí:  

 „stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený 

a určený k umístění stavby územním rozhodnutím, anebo regulačním plánem“  

(4, § 2 odst. 1b) 

 zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí 

jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným 

oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovám.“  

(4, § 2 odst. 1c) 

Katastrální zákon č. 256/2013 Sb. definuje pozemek jako:  

 „stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří.“ 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku dělí stavební pozemky následně:  

nezastavěné pozemky, (3, § 9, odst. 2a) 

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

 evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly 

            vydaným územním rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou 

            nahrazující územní rozhodnutí nebo územním souhlasem určeny k zastavění; 

            je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je 

stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému  

k zastavění, 

 evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo ostatní 

            plochy, v jednotném funkčním celku. Jednotným funkčním celkem se rozumějí 

            pozemky v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které souvisle navazují 

            na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná 

            plocha a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném 
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funkčním celku může být i více pozemků druhu pozemku zastavěná plocha  

a nádvoří, 

 evidované v katastru nemovitostí s právem stavby, 

zastavěné pozemky (3, § 9, odst. 2b) 

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

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

            zastavěny, 

plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav 

v katastru nemovitostí. (3, § 9, odst. 2c) 

1.2 OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ  

Pozemky oproti jiným věcem mají jednu zvláštnost a to tu, že jejich rozloha je konečná 

a nelze je ani rozšiřovat a ani redukovat. Vlastnictví půdy je zvláštní formou monopolu, 

z kterého se odvíjí pozemková renta, která je dvojího druhu:  

 absolutní renta – vlastnictví nejméně výhodných pozemků v regionu,  

 relativní renta – navýšení oproti absolutní rentě pozemky, které mají vyšší 

hodnotu. 

Nejoptimálnější by bylo oceňovat pozemky výnosovou metodou v závislosti na tom, jak 

by byly pronajímány resp. pachtovány. K využití výnosové metody však ve většině případů 

chybí podklady. Výnos ze stavebního pozemku by byl též závislý na tom, jaká nemovitost by 

se na pozemku stavěla a jaké by měl využití. U některých pozemků, jako jsou například parky, 

okrasné sady, pozemky pod veřejnými, nebo církevními nemovitostmi výnos počítat nelze. 

Cena pozemku se mění v závislosti na jeho využití. Jako příklad lze uvést obyčejný 

zemědělský pozemek, který je obdělávaný a najednou se proslechne, že by se v dané lokalitě 

v dohledné době mohlo začít stavět. Od této chvíle, až po samostatné schválení této lokality 

k zastavění po zasíťování pozemku a jejich úpravu se cena pozemku neustále zvyšuje až po 

dobu realizace stavby. Graf tohoto vývoje je vidět na obr. č. 1, kde je uvedený přiklad 

z Německa. (7) 
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Obr. č.  1- Stupně územního plánování str. 414 (7) 

Velký vliv na cenu pozemku mají inženýrské sítě, jejichž vytvoření je velmi nákladné. Jejich 

promítání do ceny pozemků je v různých zemích odlišné. Rozvody jako jsou elektro, teplovod 

a plynovod jsou budovány ze strany provozovatelů sítí a jejich náklady na výstavbu jsou 

obsaženy v ceně energií. Sítě jako například vodovod a kanalizace jsou většinou v majetku obcí 

a vlastníci pozemků, kteří se chtějí připojit, tak musí uhradit náklady spojené s napojením těchto 

sítí. (7) 

1.3 CHARAKTERISTIKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA 

         Brno je druhé největší město v České republice, leží na jižní Moravě a je samostatným 

okresem. Území města Brna tvoří 29 městských částí. Brno je moderní rozvíjející se město 

s velkým počtem vysokých škol, kam jezdí studovat i lidé ze zahraničí. Brno má neustálý růst 

počtu obyvatel, což klade vysoké nároky na počet bytů a domů na jeho území. S tím roste 

i poptávka po stavebních pozemcích za účelem bydlení. (6) 

Obr. č.  2- 

Znak města 

Brna (6) 
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1.3.1 Popis území 

Území města Brna se rozkládá na ploše 230 km2, celé je obklopeno okresem  

Brno-venkov, se kterým má společnou hranici. Počet obyvatel Brna podle Malého lexikonu 

obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem činil k 1. lednu 2018 celkem 377 973. Sever 

Brna je mírně kopcovitý a slouží především k rezidenčním účelům, je zde velké množství 

lesních ploch a zahrádkářských kolonií, které lidem slouží k rekreaci. Naopak jih je rovinatý 

s výbornou dopravní obslužností, které spočívá na napojení na dálnice D1, D2 a je tvořen spíše 

průmyslovými zónami, kam dojíždí lidé za prací i ze širokého okolí. (6) 

 

1.3.2 Katastrální území  

Pro účely oceňování podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. jsou jednotlivá katastrální území 

(celkem 48) ve městě Brně rozdělena do devíti oblastí. K nim jsou pak přiřazeny tzv. základní 

ceny stavebních pozemků. V následující tabulce je tento přehled uveden.(3) 
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Brno 
Základní cena 
(Kč/m2) 

Oblast Katastrální území   

1 Město Brno 11461 

2 Staré Bmo, Stránice, Veveří 11461 

3 Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky 3893 

4 
Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, 
Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice 3893 

5 Ponava, Štýřice, Trnitá, Zábrdovice 3893 

6 Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obřany, Židenice 3893 

7 
Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec, 
Žebětín 3893 

8 Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov u Brna 3893 

9 
Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorská, Holásky, Horní Heršpice, 
Chrlice, Přízřenice, Tuřany 3893 

Tab. č. 1- Katastrální území Brno (3) 

 

Obr. č.  3- Rozdělení katastrálních území města Brna (1) 
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1.3.3 Segmentace druhů pozemků v Brně  

Na území Statutárního města Brna se vyskytují tyto druhy pozemků: 

1. Zemědělský pozemek, 

2. lesní pozemek, 

3. vodní plocha, 

4. zastavěná plocha a nádvoří, 

5. ostatní plocha. 

Podrobnější rozdělení těchto pozemků s doplněnými výměrami a jejich procentuálním 

zastoupením je zobrazeno v následující tabulce. (8) 

Druh 

pozemku 

Způsob využití 

nemovitosti 

Počet 

parcel 
Výměra [m2] 

Podíl 

[%] 

  

Zemědělské pozemky 77 829    77 971 851    33,87 

  

orná půda   27 089    51 743 390      

chmelnice   0    0      

vinice   118    181 510      

zahrada   45 981    20 567 383      

ovocný sad   860    2 218 952      

travní 

porost 
  3 781    3 260 616      

Lesní pozemek 5 418    63 883 030    27,75 

Vodní plocha 1 505    4 469 461    1,94 

Zastavěná plocha a nádvoří 81 393    21 045 564    9,14 

  společný dvůr 2 492    1 497 892      

  zbořeniště 558    156 391      

  - 78 343    19 391 281      

Ostatní plocha 84 853    62 814 943    27,29 

    dráha 747    3 384 436      

  dálnice 146    965 951      

  silnice 2 441    2 821 537      

  ostatní komunikace 27 787    16 763 416      

  
ostatní dopravní 

plocha 
310    2 288 215      

  zeleň 17 923    11 162 265      

  
sport. a rekreač. 

plocha 
1 190    2 032 791      

  hřbitov – urnový háj 52    656 264      
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Segmentace pozemků v procentuálním zastoupení je zobrazena v následujícím grafu, ze 

kterého je patrné, že největší část tvoří zemědělské pozemky s 34% a druhým nejpočetnějším 

druhem jsou lesní pozemky s 28%. (8) 

 

Graf č.  1 – Grafické znázornění segmentace pozemků Brno (8) 

  

34%

28%
2%

9%

27%

Zemědělské pozemky

Lesní pozemek

Vodní plocha

Zastavěná plocha a nádvoří

Ostatní plocha

Druh 

pozemku 

Způsob využití 

nemovitosti 

Počet 

parcel 
Výměra [m2] 

Podíl 

[%] 

  kult. a osvět. plocha 13    13 268      

  manipulační plocha 2 991    3 523 177      

  dobývací prostor 513    797 202      

  skládka 0    0      

  jiná plocha 28 453    16 956 598      

  neplodná půda 2 287    1 449 823      

Okres Brno-město celkem 250 998    230 184 849      

Tab. č. 2- Druhy pozemků Brno (8) 



 

20 

1.3.4 Pozemky pro bydlení 

V současné době probíhá na území Brna realizace především již zainvestovaných 

pozemků, které jsou přichystány pro výstavbu, nebo dobíhají na nich již započaté developerské 

projekty. Rozpětí cen stavebních pozemků je především závislé na jeho poloze. 

K nejvýznamnějším prodejům stavebních pozemků pro rodinné domy dochází především 

v severní části města Brna, to znamená katastrální území: Soběšice, Sadová, Ivanovice a dále 

ve východní části: Líšeň, Slatina. Co se týče výstavby bytových domů, nejžádanějšími 

lokalitami je Brno-střed a dále mezi okrajovými částmi se těší oblíbenosti: Bystrc, Žebětín, 

Medlánky, Řečkovice, Lesná. (9) 

1.4 OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ 

Definice stavebních pozemků byla již vysvětlena na začátku této diplomové práce. 

Pro účely oceňování je důležité rozpoznat, zda se jedná opravdu o stavební pozemek. Na 

základě územně plánovací informace, územního souhlasu, územního rozhodnutí, ohlášení 

stavby. Regulační plán není opatřením stavebního úřadu. 

1.5 VLIVY PŮSOBÍCÍ NA CENU STAVEBNÍCH POZEMKŮ PODLE 

VYHLÁŠKY 441/2013 SB. 

1.5.1 Základní ceny stavebních pozemků vyjmenovaných obcí  

V současné době zákon o oceňování majetku upřednostňuje cenu stavebních pozemků 

podle cenové mapy, pokud je mapa k dané době v obci platná. Cenová mapa Statutárního města 

Brna byla zrušena k datu 1. září 2017. Při oceňování stavebních pozemků na území města Brna 

se tedy postupuje podle ustanovení § 3 oceňovací vyhlášky. Jelikož město Brno patří mezi tzv. 

vyjmenované obce, jsou základní ceny (rozdělení ZC je podle jednotlivých katastrálních území) 

uvedeny v příloze č. 2, tabulce č. 1 vyhlášky 441/2013 Sb. Mapa rozřazení katastrálních území 

s přiřazenými cenami je uvedena na  obr. č. 3. (3) 

1.5.2 Index trhu s nemovitými věcmi  

Tento index je rozdělen do devíti znaků, následně jsou znaky rozděleny na kvalitativní 

pásma, kterým je přiřazena hodnota. Znaky 7, 8 a 9 se pro ocenění pozemků nepoužijí. (3) 
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Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím 
(segmentu) trhu s 
nemovitými věcmi 

I. Poptávka nižší než nabídka -0,01 až -0,06 

II. Nabídka odpovídá poptávce 0 

III. Poptávka je vyšší než nabídka 0,01 až 0,06 

2 Vlastnické vztahy 

I. 
Pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní 
vlastníci) 

-0,03 

II. Pozemek s právem stavby -0,02 

III. 
Pozemek ve spoluvlastnictví (mimo spoluvl. 
podílu pozemku k jednotce) 

-0,01 

IV. 
Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka 
bez pozemku 

-0,02 

V. 

Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo 
jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým 
podílem na pozemku 

0 

3 

Změny v okolí s 
vlivem na 
prodejnost nem. 
věci 

I.** Negativní -0,01 až -0,08 

II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území 0 

III.** 
Pozitivní nebo stabilizovaná území v 
historických jádrech obcí, lázeňských a 
horských středisek 

0,0laž 0,08 

4 

Vliv právních 
vztahů na 
prodejnost (např. 
prodej podílu, 
pronájem, právo 
stavby) 

I.** Negativní -0,01 až -0,04 

II. Bez vlivu 0 

III.** Pozitivní 0,01 až 0,04 

5 

Ostatní 
neuvedené (např. 
nový investiční 
záměr, energetická 
úspornost, vysoká 
ekonomická 
návratnost) 

I.** Vlivy snižující cenu -0,01 až -0,30 

II. Bez dalších vlivů 0 

III.** Vlivy zvyšující cenu 0,01 až 0,30 

6 Povodňové riziko 

I. 
Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 
5-leté vody) 

0,7 

II. 
Zóna se středním rizikem povodně (území 
tzv. 20-leté vody) 

0,8 

III. 
Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 
100-leté vody) 

0,95 

IV. 
Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
záplav 

1 

Tab. č. 3 –Index trhu s nemovitými věcmi (3) 
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1.5.3 Index omezující vliv pozemků 

Index omezující vlivů pozemku obsahuje znaky, které při výpočtu rovněž cenu pozemku 

upraví. Těchto znaků je šest, mezi hlavní patří geometrický tvar pozemku. Ideálním tvarem 

stavebního pozemku je obdélníkový, nebo čtvercový tvar, na kterém lze dobře umístit stavbu, 

zbývající část plochy pak je možno využít pro zahradu. Odstupové vzdálenosti staveb jsou 

vymezeny ve stavebním zákonu. Dalším znakem je svažitost a orientace na světové strany. 

Nadměrná svažitost terénu komplikuje, jak výstavbu nemovitostí, tak budoucí využití zahrady. 

Třetím aspektem jsou ztížené základové podmínky, mezi jejich hlavní problematiku patří 

hladina spodní vody méně než 1m pod úrovní terénu, a snížená únosnost základové půdy. Tyto 

aspekty vedou k prodražení výstavby, jelikož ztížené zakládání může zemní práce a zakládací 

práce o dost prodražit. Čtvrtým znakem je chráněné území a ochranná pásma, do těchto 

aspektů vstupují například CHKO, národní parky nebo chráněná pásma vodních zdrojů atd. 

Omezení užívání pozemku. (3) 

Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Geometrický tvar pozemku a 
velikost pozemku 

I. Nevhodný tvar, nebo velikost - omezující jeho využití -0,01 až -0,03 

II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice 

I. Svažitost terénu pozemku nad 15 %; orientace SV, S a SZ -0,02 až -0,04 

II. Svažitost terénu pozemku nad 15 %; ostatní orientace -0,01 až -0,02 

III. 
Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; orientace SV, S a 
SZ 

0,00 až -0,01 

IV. Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; ostatní orientace 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 

I. 
Hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího 
terénu 

-0,01 až -0,05 

II. 
Snížená únosnost základové půdy (složitější způsob 
zakládání stavby, např. základová deska, piloty apod.) 

-0,01 až -0,05 

III. Neztížené základové podmínky 0,00 

4 
Chráněná území a ochranná 
pásma 

I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo 0,00 

II. Ochranné pásmo1) -0,01 až -0,03 

III. 
Chráněná krajinná oblast2) v 1. a 2. zóně, nebo národní 
park3), 

-0,01 až -0,03 

IV. 
Národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, 
přírodní rezervace a přírodní památka4) 

-0,03 až -0,05 

5 Omezení užívání pozemku 

I. Bez omezení užívání 0,00 

II. Stavební uzávěra -0,01 až -0,05 

III. Stavba pod povrchem pozemku -0,01 až -0,05 

6 Ostatní neuvedené 
I.* Vlivy snižující cenu -0,01 až -0,30 

II. Bez dalších vlivů 0 

Index omezujících vlivů na pozemek:  

Tab. č. 4- Tabulka indexu omezující vliv (3) 

https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2013/2013c173z0441_2015c146z0345p003v002.png
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1.5.4 Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční, pro 

rodinnou rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu 

Index polohy řeší vlivy okolí na cenu pozemku, kdy se posuzují jednotlivé znaky a podle 

kvalitativního pásma se jim udává hodnota. Pro toto posouzení je nutné důkladně zmapovat 

okolí pozemku s přihlédnutím v jaké zástavbě a životním prostředí se pozemek nachází. Dále 

situování pozemku s přihlédnutím na polohu v rámci obce, dle oceňovací vyhlášky platí, že 

pozemek pro rezidenční výstavbu je nejcennější v centru města a vzdalováním od centra města 

jeho hodnota klesá. Pro rezidenční výstavbu ve městě Brně je téměř nutností napojení pozemku 

na veškeré inženýrské sítě, což řeší znak P4. Pokud jde pozemek napojit pouze na některé sítě, 

jeho hodnota tím klesá, pokud nejde napojit na žádné sítě, je jeho hodnota pro rezidenční 

výstavbu téměř nulová. Dalším znakem je občanská vybavenost v okolí pozemku, z čehož 

plyne, že čím blíže je občanská vybavenost v okolí pozemku, tím vyšší hodnotu pozemku 

přidělujeme. (3) 

Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku 
Čísl

o 
Popis pásma 

Druh a účel stavby na pozemku 

Reziden
ční 

stavby 
v 

obcích 
do 2000 

ob. 
včetně 

Reziden
ční 

stavby 
v 

ostatníc
h 

obcích 
nad 
2000 

Stavby 
pro 

rodinno
u 

rekreaci 

Budovy 
pro 

školství 
a 

zdravot
nictví 

Budovy 
pro 

obchod 
a 

adminis
trativu 

a b c d e f g h i 

1 
Druh a účel 
užití stavby 

I. Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 1,01 1,00 0,85 0,55 0,65 

2 

Převažující 
zástavba v 
okolí pozemku 
a životní 
prostředí 

I. Rezidenční zástavba 0,03 0,04 0,01 0,10 0,08 

II. Obchodní centra 0,01 0,02 -0,01 0,00 0,10 

III. Rekreační oblasti -0,02 -0,01 0,05 -0,15 -0,05 

IV. Bez zástavby -0,03 -0,03 0,02 0,00 -0,01 

V. 
Výrobní objekty - (řemesla, sklady) nerušící 
okolí 

-0,10 -0,10 -0,05 -0,05 0,00 

VI. 
Výrobní objekty - (průmysl - výrobní haly) 
zatěžující okolí 

0 až -
0,15 

0 až -
0,15 

0 až -
0,20 

-0,10 -0,02 

VII. Stavby pro zemědělství a ostatní neuvedené 
0 až -
0,10 

0 až -
0,10 

0 až -
0,05 

-0,10 -0,05 

3 
Poloha 
pozemku v 
obci 

I. Střed obce - centrum obce 0,01 0,03 -0,01 0,10 0,10 

II. Navazující na střed (centrum) obce 0,00 0,02 0,00 0,08 0,05 

III. Okrajové části obce -0,01 -0,05 0,05 0,02 0,00 

IV. Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot) -0,02 -0,08 0,07 0,00 -0,03 

V. Samoty -0,08 -0,10 0,08 -0,05 -0,10 

VI. Ostatní neuvedené -0,03 -0,03 0,03 0,05 0,02 

4 

Možnost 
napojení 
pozemku na 
inženýrské 
sítě, které jsou 
v obci 

I. 
Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo 
obec bez sítí 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. 
Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v 
obci 

-0,10 -0,10 -0,05 -0,07 -0,08 

III. Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci - - -0,15 - - 



 

24 

5 
Občanská 
vybavenost v 
okolí pozemku 

I. 
V okolí nemovité věci je dostupná občanská 
vybavenost obce 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. 
V okolí nemovité věci je částečně dostupná 
občanská vybavenost obce 

-0,02 -0,01 0,00 0,00 -0,01 

III. 
V okolí nemovité věci není dostupná žádná 
občanská vybavenost v obci 

-0,05 -0,02 0,00 -0,01 -0,02 

6 
Dopravní 
dostupnost k 
pozemku 

I. Bez možnosti příjezdu motorovým vozidlem -0,08 -0,08 -0,05 - -0,10 

II. Příjezd pouze jednostopým vozidlem -0,07 -0,07 -0,04 - -0,07 

III. 
Příjezd po nezpevněné komunikaci, špatné 
parkovací možnosti 

-0,05 -0,05 -0,03 -0,07 -0,05 

IV. 
Příjezd po nezpevněné komunikaci, dobré 
parkovací možnosti 

-0,03 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 

V. 

Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné 
parkovací možnosti; nebo příjezd po 
nezpevněné komunikaci s možností parkování 
na pozemku 

-0,02 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 

VI. 
Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré 
parkovací možnosti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII. 
Příjezd po zpevněné komunikaci, s možností 
parkování na pozemku 

0,01 0,01 0,00 0,05 0,10 

7 
Osobní 
hromadná 
doprava,* 

I. Zastávka ve vzdálenosti od 1001 m -0,07 -0,07 -0,01 -0,05 -0,10 

II. 
Zastávka od 201 do 1000 MHD - špatná 
dostupnost centra obce 

-0,01 až 
-0,06 

-0,01 až 
-0,06 

0 
-0,01 až 

-0,03 
0,01 až 

-0,06 

III. 
Zastávka do 200 m včetně MHD - dobrá 
dostupnost centra obce, 

0 až 
0,02 

0 až0,02 0,00 
0 až 
0,01 

0 až 
0,02 

IV. MHD - centrum obce 0,03 0,03 0,00 0,02 0,03 

8 

Poloha 
pozemku nebo 
stavby z 
hlediska 
komerční 
využitelnosti 

I. Nevýhodná pro účel užití realizované stavby -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,03 

II. 
Bez možnosti komerčního využití stavby na 
pozemku 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. 
Výhodná - možnost komerčního využití pozemku 
nebo stavby 

0,01 0,04 0,01 0,05 0,05 

IV. 
Výhodná - pro pozemek se stavbou s komerční 
využitelností 

0,02 0,08 0,02 0,10 0,10 

9 Obyvatelstvo 
I. 

Konfliktní skupiny v okolí v okolních bytech nebo 
v okolí 

0 až -
0,30 

0 až -
0,30 

0 až -
0,30 

0 až -
0,30 

0 až -
0,30 

II. Bezproblémové okolí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Nezaměstnano
st 

I. Vyšší než je průměr v kraji -0,02 -0,01 0,00 0,00 0,00 

II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Nižší než je průměr v kraji 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 

11 
Vlivy ostatní 
neuvedené** 

I. Vlivy snižující cenu 
0 až -
0,30 

0 až -
0,30 

0 až -
0,30 

0 až -
0,30 

0 až -
0,30 

II. Bez dalších vlivů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Vlivy zvyšující cenu 
0 až 
0,30 

0 až 
0,30 

0 až 
0,30 

0 až 
0,30 

0 až 
0,30 

Index polohy:  

Tab. č. 5- Tabulka indexu polohy (3) 

  

  

https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2013/2013c173z0441_2015c146z0345p003v003.png
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2 ANALYTICKÁ ČÁST  

V analytické části jsem si vybral v severní části Brna stavební pozemky, ke kterým byl 

od roku 2014 zapsán cenový údaj a v současné době již na nich probíhá výstavba, nebo se již 

výstavba zahajuje a tyto cenové údaje jsem konfrontoval s oceněním pozemku dle přílohy 

441/2013 Sb.  

2.1 SEVERNÍ ČÁST BRNA  

Do severní části města Brna jsem zahrnul katastrální území: Ivanovice, Sadová, Jehnice, 

Soběšice, Útěchov, Řečkovice, Komín, Jundrov a Královo pole. Podle oceňovací vyhlášky jsou 

tato katastrální území přiřazena do oblasti pro Brno č. 3, č. 4 a č. 8. Ze zbývajících katastrálních 

území severu města Brna nebyly věrohodné stavební pozemky s cenovým údajem dohledány. 

Kritérium po výběr stavebního pozemku bylo, že se jedná o nezastavěný pozemek, který svým 

charakterem a územním plánem skýtá možnost vybudovat rodinný dům k rezidentním účelům 

a je k němu zapsán cenový údaj v katastru nemovitostí. Zaměřil jsem se pouze na ty pozemky, 

na kterých již v současné době stavební činnost probíhá, aby bylo zřejmé, že zde stavba byla 

povolena. 
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Obr. č.  4- Vybrané katastrální území 

Severní část města Brna je z hlediska rezidenčního bydlení velmi žádanou lokalitou. 

Poptávka po stavebních pozemcích převyšuje nabídku a to zvyšuje jejich cenu na trhu. Lokality, 

kde v současné době přibylo nejvíce stavebních pozemků a developerských projektů jsou 

katastrální území Ivanovice a Sadová, odkud se podařilo získat nejvíce cenových údajů. 

V lokalitě Sadová vznikl při ulici Kociánka velký developerský projekt, který obsahuje jak 

bytové jednotky a rodinné domy na klíč, tak pozemky k individuální výstavbě. V Ivanovicích 

vznikla naopak řada menších developerských projektů, které spočívaly v rozparcelování 

pozemků, zasíťování a prodeji k individuální výstavbě. Lokality jako například Řečkovice, 

Komín a Jundrov mají z velké části svůj půdní fond stavebních pozemků vyčerpaný a jeho další 

rozšíření je komplikované. Trh v těchto lokalitách se vyznačuje prodejem nezastavěných 

pozemků v rámci jednotek od soukromých osob, které je využívaly jako zahradu, nebo 

odprodávají část pozemku. (9) 
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2.1.1 Brno-Ivanovice  

Ivanovice jsou městskou částí Statutárního města Brna, připojeny byly v roce 1971, 

zaujímají rozlohu 2,45 km² a dle posledního sčítání lidu zde žije 1 746 obyvatel. Střed obce, 

který se rozkládá podél ulic Příjezdová, Pokorova, Kouty a Mácova má spíše venkovský 

charakter, nachází se zde spousta rodinných domů, které dříve byly využívány jako statky 

a tvořily zázemí pro obyvatele, kteří hospodařili na přilehlých polnostech. Po roce 1990 se obec 

postupně začala rozšiřovat a vznikaly zde nové ulice s rodinnými domy a vilové čtvrti směrem 

na obec Česká a k městské části Řečkovice (10) 

Dopravní obslužnost  

  Dopravní obslužnost pomocí osobního automobilu je zde výborná, do centra Brna je to 

po silnici R43 8,6km a dojezdová doba je 11min. V obci není problém s parkováním, jelikož 

všichni obyvatelé mají povětšinou možnost parkování na vlastním pozemku. (11) 

 

Obr. č.  5- Dopravní obslužnost Ivanovice (11) 

Dopravní obslužnost pomocí hromadné dopravy zajišťované DPMB a.s., spadá do zón 100 

a 101, jako v celém Brně. Do městské části jezdí autobusy 41, 71, a noční linka N91, dojezdová 

doba do centra Brna je 30min, což v dnešní době není příliš dobrá hodnota. (12)  
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Obr. č.  6 – Spojení MHD Brno- Ivanovice (12) 

Posuzované pozemky  

          V městské části jsem vybral devět stavebních pozemků, které se nacházely v celé 

katastrální oblasti, k těmto pozemkům jsem si vyžádal cenový údaj. Z předmětných cenových 

údajů vyplývá, že průměrná velikost těchto pozemků činila 829 m2, což je pro stavbu větších 

rodinných domů ideální velikost, tyto pozemky se prodaly průměrně za 4 118 000 Kč, což dělá 

5 060 Kč/m2. 

č. pozem. kat. území č.p Oblast  m2 cenový údaj  cena/m2 

P1 Ivanovice 178/206 4 683 2 390 500,00 Kč 3 500,00 Kč 

P2 Ivanovice 545/158 4 512 2 176 000,00 Kč 4 250,00 Kč 

P19 Ivanovice 178/8 4 1710 6 311 060,00 Kč 3 690,68 Kč 

P20 Ivanovice 178/205 4 687 2 082 700,00 Kč 3 031,59 Kč 

P21 Ivanovice 545/132 4 871 4 500 000,00 Kč 5 166,48 Kč 

P22 Ivanovice 539/8 4 772 5 400 000,00 Kč 6 994,82 Kč 

P23 Ivanovice 545/70 4 724 3 276 000,00 Kč 4 524,86 Kč 

P24 Ivanovice 537/27 4 830 6 349 000,00 Kč 7 649,40 Kč 

P25 Ivanovice 537/7 4 680 4 577 000,00 Kč 6 730,88 Kč 

Průměr       829,8889 4 118 028,89 Kč 5 059,86 Kč 

Tab. č. 6 – Pozemky Brno- Ivanovice (13) 
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Ostatní  

 Vzdělávací zařízení: 1x školka, do škol děti dojíždějí do Řečkovic.  

 Kultura: kulturní zařízení Keramák, kde se odehrávají volnočasové aktivity a hody.  

 Nákupy: Nákupní centrum Globus, Bauhaus. (11)  

 

Brno- Ivanovice 

+ - 

klidná městská část  absence vzdělávacích zařízení 

okolní příroda  dopravní obslužnost MHD 

dopravní obslužnost autem    

nákupní centra v blízkosti    

kulturní vyžití    

sportovní vyžití    

Tab. č. 7 – Klady a zápory Brno- Ivanovice (13) 

Územní plán  

         V územním plánu Ivanovic jsou zobrazeny v jižní části dvě tmavě oranžové plochy, které 

značí stavební plochu v návrhové stabilitě. Tato plocha je již téměř zastavěná, poslední rodinné 

domy se zde dostavují v Hřebíčkové ulici. Plocha se zastavovala od roku 2006. V severní části 

se rozkládají čtyři na sobě nezávislá území. V těchto místech výstavba právě začíná, pozemky 

jsou rozparcelované a budují se inženýrské sítě a komunikace. Vzniknou zde ulice Na 

Rybízárně a Lažanská. Termín dokončení je v horizontu pěti let. (14) 
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Obr. č.  7 – Územní plán Brno- Ivanovice (14) 

2.1.2 Brno-Královo Pole a Brno-Královo Pole k.ú. Sadová 

Je městskou částí, která má rozlohu 10 km2, žije zde 28 674 obyvatel. Královo Pole je 

ze severních částí města nejblíže centru města. Palackého třída je hlavní ulicí, která vede přímo 

do centra města, jezdí zde tramvaje č. 1 a č. 6 s výbornou dostupností napojenou na dopravní 

uzel Semilasso a centrum Brna. Střed Králova Pole je tvořen historickou zástavbou rodinných 

a bytových domů a samostatný pozemek k zastavění se zde téměř nenachází. Hlavní stavební 

činností v této oblasti jsou rekonstrukce. Rozšiřování této městské části vzniká v současné době 

přímo v katastrálním území Sadová, kde probíhá rozsáhlá výstavba. Toto katastrální území se 

rozkládá nad královopolským nádražím po silnici směrem na Soběšice. (15) 

Posuzované pozemky  

         V této městské části jsem vybral devět stavebních pozemků, ke kterým byl zapsán cenový 

údaj a zjistil jsem, že průměrná velikost prodávaných pozemků byla 1 200 m2, což jsou 

pro výstavbu rodinných domů poměrně rozsáhlé pozemky, mohlo by se však jednat o pozemky 

pro velmi luxusní nemovitosti. Průměrná cena těchto pozemků byla 7 818 700 Kč, což znamená 

7 262 Kč/m2. Tato kupní cena již o 76% převyšuje cenu určenou dle cenového předpisu.  
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č. 
pozem 

kat. 
území č.p Oblast  m2 cenový údaj  cena/m2 

P11 Sadová 150/12 4 518 7 637 200,00 Kč 14 743,63 Kč 

P12 Sadová 243/2 4 1113 6 540 000,00 Kč 5 876,01 Kč 

P26 Sadová 213/2 4 1046 3 138 000,00 Kč 3 000,00 Kč 

P27 Sadová 255/2 4 505 3 529 950,00 Kč 6 990,00 Kč 

P28 Sadová 243/8 4 919 6 823 000,00 Kč 7 424,37 Kč 

P29 Sadová 227/1 4 662 5 296 000,00 Kč 8 000,00 Kč 

P30 Sadová  156/5 4 2938 16 332 960,00 Kč 5 559,21 Kč 

P31 Sadová 196/16 4 2140 14 500 500,00 Kč 6 775,93 Kč 

P32 Sadová 248/7 4 940 6 570 600,00 Kč 6 990,00 Kč 

Průměr       1197,889 7818690 7262,128819 

Tab. č. 8- Pozemky k.ú. Sadová (13) 

V katastrálním území Královo Pole byl nalezen pouze jeden pozemek, toto katastrální území je 

z velké části již zastavěno a samostatné stavební pozemky tvoří pouze proluky mezi stávajícími 

objekty, volné stavební pozemky se zde téměř nevyskytují. 

č. 
pozem 

kat. 
území č.p Oblast  m2 cenový údaj  cena/m2 

ocenění 
pozemku m2 

P33 
Kr. 

Pole 
4310/4 4 550 

3 270 000,00 
Kč 

5 945,45 
Kč 

4 126,58 

Tab. č. 9- Pozemky k.ú. Kr. Pole (13) 

Dopravní obslužnost  

         Katastrální území Sadová se nachází nejblíže centra města, vzdálenost činí asi 4,3 km. 

Doprava autem trvá 7 min. Parkování osobních automobilů je v této části bezproblémové, 

jelikož má většina nových bytových komplexů podzemní parkoviště nebo zřízené parkoviště 

dimenzované v souladu s velikostí bytového domu, jeho obyvatelé tak tedy neparkují v širším 

okolí. Většina rodinných domů má parkování vyřešeno, jsou zde garáže nebo parkovací stání 

na pozemku. (11) 
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Obr. č.  8 – Dopravní obslužnost Brno- Kr. Pole (11) 

Dopravní obslužnost městskou hromadnou dopravou je časově náročnější, protože dojezdová 

doba na Hlavní nádraží je 26 min, což je o čtyři minuty kratší doba oproti jednou tak vzdáleným 

Ivanovicím. V této lokalitě je možno kombinovat MHD s vlakovou dopravou, jelikož 

královopolské nádraží je vzdáleno pouze 400 m, ovšem frekvence vlakových spojů není velká. 

Vlakem je možno cestovat i na jízdní průkaz DPMB. (12) 

 

Obr. č.  9 – Spojení MHD Brno- Kr. Pole (12) 
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Ostatní  

 Vzdělávací zařízení: 10x MŠ, 5x ZŠ.  

 Kultura: kulturní centrum Semilasso, kde se odehrávají volnočasové aktivity, koncerty. 

Městský fotbalový stadion, restaurační zařízení, kluby  

 Nákupy: Nákupní centrum Královo pole, Kaufland, Lidl, Brněnka. (15) 

Brno-Královo Pole (k.ú. Sadová) 

+ - 

vzdálenost do centra frekventovanost 

kulturní vyžití dopravní obslužnost MHD 

dopravní obslužnost autem vlakové nádraží v blízkosti 

nákupní centra a obchody v blízkosti hustota zasídlení 

velký počet vzdělávacích zařízení  
sportovní vyžití  

Tab. č. 10- Klady a zápory Brno-Kr. Pole (13) 

Územní plán Sadová  

          V katastrálním území Sadová v současné době probíhá největší rezidentní výstavba 

v Brně. Podle sčítání lidí, domů a bytů v tomto katastrálním území stálo v roce 2011 48 domů. 

Po dokončení těchto developerských projektů se jejich počet mnohonásobně zvýší a naroste i 

počet bytů o 150. Vznikne zde šest nových ulic. Některé části tohoto projektu se již dokončují 

a předávají k bydlení, některé rodinné domy svou výstavbu právě zahajují. Území je kompletně 

zasíťováno všemi inženýrskými sítěmi. V této lokalitě se vyskytovala spousta stavebních 

pozemků k individuální výstavbě a s cenovými údaji v katastru nemovitostí. (14) 



 

34 

 

Obr. č.  10- Územní plán k.ú. Sadová (14) 

 

Územní plán k.ú. Královo Pole  

         V tomto katastrálním území dominuje stabilizovaná plocha pro bydlení, další nová území 

pro bydlení se zde neplánují, jelikož většina území je již zastavěna rodinnými a bytovými domy. 

Je to dáno především polohou, a to blízkostí centra města. Město se přirozeně rozrůstalo již 

v minulých desetiletích a všechny lukrativní pozemky se v této době již zastavěly. (14) 
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Obr. č.  11- Územní plán Brno- Kr. Pole (14) 

2.1.3 Jehnice 

         Jehnice jsou nejsevernější částí Brna, jejich rozloha je 4,1 km2, počet obyvatel je 1 102. 

Hustota osídlení je 270 osob na km2, Jehnice jsou druhou nejřídčeji osídlenou městskou částí. 

Tato městská část má venkovský charakter a obyvatelé zde žijí převážně v rodinných domech. 

K Brnu byly připojeny v roce 1971, od devadesátých let zde probíhá především na jižním okraji 

Jehnic výstavba rodinných domů, především ve stylu „podnikatelského baroka“ a moderních 

vil. (16) 

Posuzované pozemky  

         V katastrálním území Jehnice, jsem vybral tři stavební pozemky, ke kterým byl do KN 

zapsán cenový údaj., Tyto pozemky se nachází v jižní části obce a budou navazovat na 

současnou vilovou čtvrť. Průměrná velikost předmětných pozemků je 735 m2 a průměrná cena 

za metr čtvereční je 7 008 Kč. Tato cena je o 70% vyšší oproti ceně určené dle cenových 

předpisů.  

č. pozem kat. území č.p Oblast  m2 cenový údaj  cena/m2 

P3 Jehnice 794/14 8 970 5 339 400,00 Kč 5 504,54 Kč 

P4 Jehnice 789/1 8 837 5 500 000,00 Kč 6 571,09 Kč 

P5 Jehnice 288/2 8 400 3 580 000,00 Kč 8 950,00 Kč 

Průměr       735,6667 4 806 466,667  7 008,5411 

Tab. č. 11 – Pozemky Brno- Jehnice (13) 
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Dopravní obslužnost  

         Osobním automobilem je městská část vzdálena 9,7 km a dojezdová doba je 14min. I přes 

větší vzdálenost do centra města zde napomáhá rychlostní komunikace č. 43 směrem na 

Svitavy. Parkování osobními automobily je zde bezproblémové (11) 

 

Obr. č.  12- Dopravní obslužnost Brno- Jehnice (11) 

Spojení pomocí městské hromadné dopravy, kde jezdí autobusy č. 70 a noční linka N90 trvá do 

centra 35 min. Tuto dobu lze zkrátit na 27 min. kombinací s vlakovou dopravou, lze využít i 

vlakové nádraží v Řečkovicích, tyto spoje ovšem navazují na sebe pouze výjimečně. (12) 
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Obr. č.  13- Spojení MHD Brno- Jehnice (12) 

Ostatní  

 Vzdělávací zařízení: 1x MŠ, 1x ZŠ.  

 Kultura: TJ Sokol Jehnice, konání společenských akcí, hodové slavnosti.  

 Nákupy: Večerka, Nákupní centrum Globus 3 km. (16) 

 

Brno-Jehnice 

+ - 

klidná lokalita  vzdálenost do centra 

okolní příroda  dopravní obslužnost MHD 

dopravní obslužnost autem  občanská vybavenost  

výborné parkování i    

vzdělávací zařízení     

sportovní vyžití    

Tab. č. 12- Klady a zápory Brno- Jehnice (13) 

Územní plán  

          Rozrůstání obce v současném územním plánu již není plánováno, v jižní části se 

plánovaná výstavba již dokončila a stavební pozemky se zde prodávají v řádech jednotek, jako 

dosud nezastavěné pozemky, nebo proluky mezi zástavbou. (14) 
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Obr. č.  14- Územní plán Brno- Jehnice (14) 

2.1.4 Soběšice 

         Městská část Soběšice s rozlohou 6 km2 a celkem 2 265 obyvateli se nachází na severo-

západě Brna. Městská část má venkovský charakter a k Brnu byla připojena v roce 1971. Domy 

jsou zde rozprostřeny podél ulice Útěchovská a kolmo na ni. Městská část se po roce 1990 

začala rozrůstat, vystavěly se zde nové ulice s řadovými domy a lokality s vilovými domy. (17) 

Posuzované pozemky  

         Zde byly vytipovány tři pozemky s cenovým zápisem do katastru nemovitostí. Tyto 

pozemky měly průměrnou rozlohu 1 881 m2 s průměrnou cenou 5 215 Kč/m2, tato cena je o 

26% vyšší než cena zjištěná pomocí oceňovací vyhlášky. Cena pozemku P15 je o 35% nižší 

než stanovená podle vyhlášky. Jelikož se dá předpokládat, že pozemek nebyl prodán 

„pod cenou“, mohlo se jednat o prodej mezi spřízněnými stranami, což nelze ověřit.  
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č. pozem 
kat. 

území č.p Oblast  m2 cenový údaj  cena/m2 

P13 Soběšice 30./1 4 2135 10 675 000,00 Kč 5 000,00 Kč 

P14 Soběšice 988/284 4 862 6 896 000,00 Kč 8 000,00 Kč 

P15 Soběšice 1101/1 4 2648 7 000 000,00 Kč 2 643,50 Kč 

Průměr       1881,667 8 190 333,333 5 214,501511 

Tab. č. 13- Pozemky Brno- Soběšice (13) 

Dopravní obslužnost  

         Vzdálenost do centra města je 7,7 km a je možno ji ujet za 12 min. V městské části není 

problém s parkováním, většina obyvatel obce má možnost parkovat na vlastním pozemku. 

Trasa do centra se vyhýbá problematickým dopravním úsekům, takže je plynulá a rychlá. (11) 

 

Obr. č.  15- Dopravní obslužnost Brno- Soběšice (11) 

Doba přepravy pomocí městské hromadné dopravy je 34 min pomocí autobusové linky č. 4, 57 

a N93. (12) 
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Obr. č.  16- Spojení MHD Brno- Soběšice (12) 

Ostatní 

 Vzdělávací zařízení: 1x MŠ. 

 Kultura: kluby a spolky.  

 Nákupy: potraviny, Nákupní centrum Královo Pole (6km). (17) 

Brno-Soběšice 

+ - 

klidná lokalita  vzdálenost do centra 

okolní příroda  dopravní obslužnost MHD 

dopravní obslužnost autem  občanská vybavenost  

výborné parkování  vzdělávací zařízení 

sportovní vyžití vzdálenost nákupů 

    

Tab. č. 14- Klady a zápory Brno- Soběšice (13) 

Územní plán 

         V územním plánu je zobrazeno tmavě oranžovou barvu, které lokality se budou 

v dohledné době zastavovat, v jižní části bude největším projektem prodloužení ulice 

Dohnalova, která se spojí se současnou cestou na farmu a hotel Pánská lícha, v severní části 

dojde také ke drobným změnám. Aktivita v tomto směru zde ještě nezapočala. (14)  
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Obr. č.  17- Územní plán Brno- Soběšice (14) 

2.1.5 Útěchov  

         Brno-Útěchov je městská část na severním okraji statutárního města Brna, která byla 

k Brnu připojena v roce 1980 jako dosud poslední městská část. Má rozlohu 1,18 km2 a žije zde 

760 obyvatel. Charakter městské části je venkovský. Útěchov je nejsevernější a nejvýše 

položenou částí Brna, je obklopen lesy Drahanské vrchoviny. Autobusové spojení zajišťují 

jedna denní linka 57 a N93 provozovaná Dopravním podnikem města Brna. (18) 

Posuzované pozemky  

         Vybral jsem tři pozemky se zapsaným cenovým údajem, jedná se o pozemky s průměrnou 

rozlohou 1 385 m2 a průměrnou cenou 3 362 Kč/m2. Tato cena je o 18% nižší než cena určená 

dle cenového předpisu.  
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č. 
pozem 

kat. 
území č.p Oblast  m2 cenový údaj  cena/m2 

P16 Útěchov 84/60 8 946 4 452 000,00 Kč 4 706,13 Kč 

P17 Útěchov 84/57 8 984 2 998 400,00 Kč 3 047,15 Kč 

P18 Útěchov 56/46+56/41 8 2227 5 200 000,00 Kč 2 334,98 Kč 

Průměr       1385,667 4216800 3362,755114 

Tab. č. 15- Pozemky Brno- Útěchov (13) 

Dopravní obslužnost  

         Dopravní obslužnost osobním automobilem v této městské části je ze všech srovnávaných 

nejhorší, což je způsobeno nejdelší vzdáleností do centra a absencí rychlostních komunikací. 

Vzdálenost do centra města je 11,7 km, automobilem ji lze ujet za 18 min. (11) 

 

Obr. č.  18- Dopravní obslužnost Brno- Útěchov ( 11) 

Dopravní obslužnost hromadnou dopravou je v této městské části, co se doby dojezdu týče 

rovněž nejhorší. Nejrychlejší je vlakový spoj, který jede přímo na Hlavní nádraží v Brně. I když 

je městská část vzdálena 17 km od centra, platí zde stejný cenový tarif jako ve všech ostatních 

městských částech. (12) 
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Obr. č.  19- Spojení MHD Brno- Útěchov (12) 

Ostatní 

 Vzdělávací zařízení: 0x MŠ, 0x ZŠ. 

 Kultura: hodové zábavy. 

 Nákupy: potraviny, Nákupní centrum Královo Pole (8km). (18) 

Brno-Útěchov 

+ - 

klidná lokalita  vzdálenost do centra 

okolní příroda  dopravní obslužnost MHD 

nízká zalidněnost  občanská vybavenost  

výborné parkování  vzdělávací zařízení 

  nákupní centra vzdálenost 

    

Tab. č. 16- Klady a zápory Brno- Útěchov (13) 

Územní plán  

         V katastrálním území Útěchov je plánováno drobné rozšíření stavebních ploch pro 

bydlení, nejedná se o žádnou rozsáhlou výstavbu na jednom místě, nýbrž o využití současných 

nezastavěných ploch, a drobné rozšíření na severu a na jihu. Nebude se jednat o velké 

developerské projekty, spíše o aktivitu samotných vlastníků pozemků. (14) 
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Obr. č.  20- Územní plán Brno- Útěchov (14) 

 

2.1.6 Řečkovice 

         Řečkovice jsou městskou částí na severu Statutárního města Brna. Řečkovicemi prochází 

významné železniční (spojení na Tišnov) a silniční dopravní trasy (R43 na Svitavy). V současné 

době vykazují Řečkovice městský charakter, v severní části jsou rodinné domy a v jižní části je 

zástavba rodinných domů kombinovaná se zástavbou panelových výškových domů. Nachází se 

zde i průmysl v podobě továrny Lachema na říčce Ponávce. Rozloha je 7,56 km2 a počet 

obyvatel 15 486. Hustota obyvatel je 2 046 obyvatel na km2, Řečkovice patří k řídčeji 

osídleným územím, jelikož velkou část území pokrývají lesy. (19) 

Posuzované pozemky  

         V tomto katastrálním území byly zjištěny dva prodané stavební pozemky s cenovým 

údajem, tyto pozemky byly v lukrativních lokalitách, proto jejich kupní cena byla vysoká. Jejich 

průměrná velikost byla 798 m2 a průměrná prodejní cena činila 12 601 Kč/m2. Tato cena je 

o 205% vyšší, než cena určená podle cenového předpisu.  
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č. 
pozem 

kat. 
území č.p Oblast  m2 cenový údaj  cena/m2 

P9 Řečkovice 3770/7 4 936 8 600 000,00 Kč 9 188,03 Kč 

P10 Řečkovice 236/1 4 660 10 570 000,00 Kč 16 015,15 Kč 

Průměr       798 9585000 12601,59285 

Tab. č. 17- Pozemky Brno- Řečkovice (13) 

 

Dopravní obslužnost  

         Řečkovice mají výbornou dopravní obslužnost osobním automobilem z hlediska krátké 

dojezdové vzdálenosti do centra Brna, která je 6,3km a časově cca 13 min, je možno ovšem 

zvolit asi o 1,5 km delší trasu, která vede po rychlostní komunikaci a díky tomu je o 2 min. 

rychlejší. Problémem dopravní obslužnosti osobním automobilem je ubývání parkovacích míst, 

u některých rodinných domů není možnost parkování na vlastním pozemku. Situace se stává 

kritickou rovněž i na sídlištích, kde chybí parkovací plochy. (11) 

 

 

Obr. č.  21- Dopravní obslužnost Brno- Řečkovice (11) 

Dopravní situace hromadnou dopravou je zde na vynikající úrovni, jezdí sem tramvajový spoj 

č. 1, který zde má i konečnou stanici. Z autobusových linek jsou zde autobusy číslo 41, 71, 42, 

70, 68, N91, N90. Z konečné tramvaje č. 1 trvá cesta na hlavní nádraží 22 min. (12) 
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Obr. č.  22- Spojení MHD Brno- Řečkovice (12) 

Ostatní 

 Vzdělávací zařízení: 4x MŠ, 3x ZŠ. 

 Kultura: Sokolovna, areál bývalého Řečkovického pivovaru.  

 Nákupy: obchodní centrum Globus (2km). (19) 

Brno-Řečkovice 

+ - 

občanská vybavenost hustota zalidnění  

okolní příroda  špatné parkování  

dobrá dostupnost MHD hlučnost od komunikace R43 

kulturní vyžití   

zdravotní středisko    

vzdálenost do centra   

sportovní vyžití   

Tab. č. 18- Klady a zápory Brno Řečkovice (13) 

Územní plán  

         Z územního plánu Řečkovice je patrno, že žádné velké plochy pro výstavbu se zde 

neplánují, jelikož většina katastrálního území je zastavěna. V současné době probíhá výstavba 

na území Řečkovic v rámci jednotlivých pozemků. V minulých letech byla dokončena rozsáhlá 

výstavba v severní části na hranici s městskou částí Ivanovice, kde byl zbudován developerský 

projekt „Jezerůvky“, zde byly vytvořeny nové bytové domy a řadové rodinné domy. Ve středu 

Řečkovic je plánovaná výstavba na Ladové ulici, kde vznikne několik řadových rodinných 

domů. Většina území je ve stabilizované ploše pro bydlení. (14) 
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Obr. č.  23- Územní plán Brno- Řečkovice (14) 

2.1.7 Komín 

         Městská část Komín se nachází na severozápadě od centra Brna. Rozkládá se na levém 

břehu řeky Svratky. Komín má charakter menšího města s jasně patrnými pozůstatky původní 

venkovské zástavby. Domy a bytové domy v Komíně jsou soustředěny v okolí Svratky 

a na přilehlých severních svazích, zbytek plochy katastru tvoří především orná půda, lesy a také 

dráhový systém Letiště Medlánky. V jižní části městské části se rozkládá původní vesnické 

jádro Komína s kostelem sv. Vavřince, na něž na severu navazuje panelové sídliště. (20) 

Posuzované pozemky  

         V katastrálním území Komín byly vyhledány dva prodeje stavebních pozemků. Tyto 

pozemky ovšem svým tvarem nedovolují vybudování plnohodnotného domu. Všeobecně 

v Komíně v současné době plocha pro rezidentní bydlení chybí, samostatné pozemky pro 

výstavbu zde nejsou k prodeji. Průměrná velikost prodaných pozemků je 811m2 a průměrná 

cena stavebního pozemku je 5 224 Kč/m2 což je o 27% vyšší než ocenění dle cenového předpisu. 

Takový počet vzorků ovšem není příliš vypovídající, jelikož nemám srovnání s větším 

souborem vzorků, jako například v katastrálním území Ivanovice, nebo Sadová.  
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č. 
pozem 

kat. 
území č.p Cenový údaj Oblast  m2 cenový údaj  cena/m2 

P7 Komín 282/1 
V-

26481/2015 
4 456 3 200 000,00 Kč 7 017,54 Kč 

P8 Komín 2574 
V-

16046/2016 
4 1166 4 000 000,00 Kč 3 430,53 Kč 

Průměr         811 3600000 5224,037796 

Tab. č. 19- Pozemky Brno- Komín (13) 

Dopravní obslužnost  

          Obslužnost osobním automobilem je na trase 5 km, 10 min. Co se parkování týče, v této 

lokalitě se jedná o problémovou situaci, ulice v okolí bytových a panelových domů parkování 

v podvečerních hodinách neumožňují. (11) 

 

Obr. č.  24- Dopravní obslužnost Brno- Komín (11) 

Doprava hromadnou dopravou pomocí tramvaje č.1 směrem na Hlavní nádraží je výborná, 

s dojezdovou dobou 19 min a bez přestupu. Je možno také využít i jiných spojů, které zajišťují 

trolejbusy č.30 a č.36, noční linky N92, N93 a N98 a dále tramvajové spoje č. 3 a č. 11. (12) 

 

Obr. č.  25- Spojení MHD Brno- Komín (12) 
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Ostatní 

 Vzdělávací zařízení: 3x MŠ, 1x ZŠ, 2x SŠ. 

 Kultura: akce pořádané městskou částí, hodové slavnosti, knihovna.  

 Nákupy: obchodní centrum Královo pole (3km). (20) 

Brno-Komín 

+ - 

občanská vybavenost nedostatek stavebních pozemků 

okolní příroda  špatné parkování  

dobrá dostupnost MHD sportovní vyžití 

kulturní vyžití   

řeka v blízkosti    

vzdálenost do centra   

    

Tab. č. 20- Klady a zápory Brno- Komín (13) 

Územní plán 

         V územním plánu Komína je vidět, že střed městské části je zcela zastavěn a většina 

území jsou stabilizované stavební pozemky. Území se rozrůstá na východě městské části při 

ulici Šaracova, kde je výstavba nových rodinných domů. (14) 

 

Obr. č.  26- Územní plán Brno- Komín (14) 
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2.1.8 Jundrov  

         Brno-Jundrov je městská část umístěná na severozápadě Statutárního města Brna. Je 

tvořena většinou katastrálního území čtvrtě Jundrov a malou severozápadní částí katastrálního 

území Pisárky. Celková katastrální výměra činí 4,22 km². Samosprávná městská část vznikla 

24. listopadu 1990. Žije zde přibližně 4 132 obyvatel. Hustota zasídlení je 978 obyvatel na m2. 

(21) 

Posuzované pozemky  

         V Jundrově byl od roku 2014 realizován pouze prodej jednoho stavebního pozemku. 

To naznačuje, že v tomto katastrálním území v podstatě trh s nezastavěnými pozemky 

v podstatě neexistuje. Cena za m2 ve výši 2 721 Kč je velmi nízká, ovšem detailní okolnosti 

prodeje této nemovitosti nemohu ověřit. Jelikož zpravidla tržní ceny nemovitostí v Brně bývají 

vyšší než zjištěné, nepokládal bych tento údaj i vzhledem k žádným jiným pozemkům ke 

srovnání za relevantní. Dle inzerce zde funguje trh s rekreačními objekty zasazenými 

v okolních lesích. 

č. 
pozem 

kat. 
území č.p Oblast  m2 cenový údaj  cena/m2 

ocenění 
pozemku m2 

P6 Jundrov 1451 4 803 2 185 000,00 Kč 2 721,05 Kč 4 126,58 

Tab. č. 21- Pozemky Brno- Jundrov (13) 

Dopravní obslužnost 

         Dopravní obslužnost je velmi podobná sousedícímu Komínu, o lepší situaci se zasloužila 

nová křižovatka ulic Kníničská a Veslařská. Dojezdová vzdálenost je 5,9 km a trvá 12 min. 

V této městské části jsou parkovací místa zaplněna, ale nikoliv přeplněna, tato situace se může 

během pár let zhoršit. (11) 



 

51 

 

Obr. č.  27- Dopravní obslužnost Brno- Jundrov (11) 

Dopravní dostupnost městskou hromadnou dopravou i přes relativně krátkou vzdálenost je 30 

min, což považuji za špatnou hodnotu. (12) 

 

Obr. č.  28- Spojení MHD Brno- Jundrov (12) 

Ostatní 

 Vzdělávací zařízení: 2x MŠ, 2x ZŠ. 

 Kultura: Kulturní centrum kino Svratka, fotbal, občanské sdružení.  

 Nákupy: Nákupní centrum Vaňkovka (6km). (21) 

Brno-Jundrov 

+ - 

občanská vybavenost nedostatek stavebních pozemků 

okolní příroda  vzdálenost nákupních center 

možnost parkování doba jízdy MHD 

kulturní vyžití  
řeka v blízkosti    

vzdálenost do centra   

    

Tab. č. 22- Klady a zápory Brno- Jundrov (13) 
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Územní plán 

         V územním plánu Jundrova je vidět snaha o zastavění severní části podél řeky Svratky, 

v této lokalitě se v současné době nachází zahrádkářská kolonie, která do budoucna bude 

zastavěna rezidentním bydlením s vysokou kvalitou okolního prostředí, jelikož leží v nádherné 

zeleni mezi lesem a řekou. Stavební aktivita se rovněž plánuje v jižní části podél ulice 

Veslařská. Toto území má velký potenciál na kvalitu bydlení, jelikož je obklopeno přírodou a 

je v blízkosti centra města. (14) 

 

Obr. č.  29- Územní plán Brno- Jundrov (14) 
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2.2 VLIVY PŮSOBÍCÍ NA CENU PODLE VYHLÁŠKY  

Všechny vytipované pozemky, ke kterým byl v KN dostupný cenový údaj, byly rovněž 

oceněny oceňovací vyhláškou č. 441/2013 Sb. (v platném znění) s cílem vyčíslit rozdíl kupních 

cen pozemků a cen zjištěných. Postup ocenění je uveden následujícím textu. Všechny 

oceňované pozemky se nacházely v oblasti č. 4 a č. 8, tj. měly totožnou základní cenu, která 

byla pro rok 2018 stanovena na 3 893 Kč/m2.  

Index trhu tabulka č. 1 přílohy č. 3 

         Index trhu s nemovitými věcmi je vypočítán v níže uvedené tabulce, pro všechny 

oceňované pozemky je jeho celková hodnota 1,06. Za situaci na trhu s nemovitými věcmi, kdy 

ve všech případech poptávka převyšovala nabídku, jsem přidělil hodnotu 0,06.   

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1 
  

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 
Číslo kval. 

pásma 

Použitá 

hodnota 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmi 
Poptávka je vyšší než nabídka III. 0,06 

2 Vlastnické vztahy 

Nezastavěný pozemek, nebo 

pozemek, jehož součástí je 

stavba (stejný vlastník), nebo 

jednotka, nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem na 

pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost nem. 

věci 

Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost (např. 

prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 
Index IT 

= 
1,060 

Tab. č. 23- Index trhu (13) 

Z těchto znaků pro oblast Brna byla rozhodující poptávka po nemovitostech, všem 

pozemkům jsem udělil hodnotu 0,06, která znamenala, že poptávka je vyšší než nabídka, 

jelikož jsem neprovedl ani nenašel průzkum, jak se liší poptávka po nemovitostech 

v jednotlivých městských částech. Tomuto indexu bych osobně přikládal daleko větší váhu, 

protože je to v podstatě jediný znak, který může nějak základní cenu na území ve městech 

zvýšit, ovšem neexistuje podklad, o který se dá váha tohoto znaku podložit.  
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Index polohy tabulka č. 3 přílohy č. 3 

         V této tabulce byl důležitý znak č. 3, „poloha pozemku v obci“, který jsem zvolil 

pro všechny pozemky - kvalitativní pásmo III. s hodnotou -0,05, jelikož všechny pozemky se 

nacházely v okrajové části města Brna, většinou se jednalo o rozšiřování jednotlivých 

městských části směrem k periferiím obce. Ostatní hodnoty pro znaky vycházely typicky 

pro městské prostředí a u všech pozemků se rovnaly. Celkový výsledek IP byl roven 1. V této 

tabulce by ještě hodně mohl ovlivnit cenu pozemku znak č. 6 „dopravní dostupnost 

k pozemku“.  

Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy) v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

  
Použitá 

hodnota 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní stavby v 

jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby v ostatních 

obcích nad 2000 obyvatel 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na inženýrské 

sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na všechny 

sítě v obci nebo obec bez sítí 
I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská vybavenost 

obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201m do 1000m 

včetně MHD - špatná dostupnost 

centra obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

Tab. č. 24- Index polohy (13) 
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Index omezujících vlivů pozemku příloha č. 3, tabulka č. 2 

         U těchto znaků bylo rozhodující „svažitost pozemku a expozice“, kde všechny pozemky 

ležely na svažitosti do 15%, ovšem měly různé orientace vůči světovým stranám. Jelikož oběma 

kvalifikačním znakům č. III. a č. IV bylo možno udělit hodnotu 0, tak jsem tuto hodnotu zvolil, 

protože pozemky byly rovinaté, a umístění pokojů podle světových stran tím pádem mohlo být 

variabilní. 

Znak č. 3 „ztížené základové podmínky“ jsem u všech pozemků zvolil III. pásmo neztížené, 

protože jsem k daným pozemkům neměl geologický průzkum a na většině staveb v dané 

lokalitě jsem si nevšiml, že by užívaly zvláštního zakládání při zemních pracích. Výsledkem 

Indexu I0 byla hodnota 1. 

Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

Doporučená 

hodnota 

Použitá 

hodnota 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  
Svažitost terénu pozemku do 

15% včetně; ostatní orientace  
IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

Tab. č. 25- Index omezujících vlivů (13) 

Zjištění jednotkové ceny pozemku  

         Základní cena upravená stavebního pozemku je součin základní ceny a všech výše 

uvedených indexů (trhu, polohy a omezujících vlivů). 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab. 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - garáže, 

pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Tab. č. 26- Jednotkové ceny pozemků (13) 
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Domnívám se, že indexy z přílohy č. 3 nemají žádný podstatný vliv na cenu stavebních 

pozemků v Brně, jelikož vybrané stavební pozemky dosahovaly stejných kvalitativních pásem 

a tudíž hodnota základní upravené ceny byla u všech pozemků 4 126,58 Kč/m2. 

Návrhy na možné úpravy oceňovací vyhlášky 

         Při oceňování pozemku ve městě Brně jsem dospěl k tomu, že indexy upravující cenu 

stavebních pozemků jsou nastaveny spíše pro venkovské pozemky, u kterých by byla větší 

možnost s těmito indexy pracovat. Základní cena upravená o indexy se zvýšila pouze o 6% 

oproti základní ceně 3 893 Kč/m2. Z toho plyne, i když se jednalo o velmi lukrativní stavební 

pozemky, které mají z hlediska trhu několikanásobnou cenu oproti ceně zjištěné, tyto parametry 

nelze zohlednit. V  indexech v podstatě nelze ani zohlednit vliv vzdálenosti do centra města, 

samotné centrum města oblasti (1 a 2) má danou základní vyhláškovou cenu 11 461 Kč/m2, 

ostatní katastrální území v severní části města Brna mají základní cenu 3 893 Kč/m2 a to bez 

ohledu na to, zda je pozemek do centra vzdálen 3 nebo 15 km. 

 V tomto ohledu bych navrhoval znovu přezkoumat jednotlivá katastrální území, 

do nichž je Brno rozděleno, protože není odpovídající, aby základní cena pozemku byla totožná 

v Tuřanech nebo Chrlicích, které jsou v bezprostřední blízkosti letiště, průmyslových zón 

a dálnic jako třeba základní cena v Kr. Poli, nebo Pisárkách, kde se nachází vilové čtvrti a tržní 

cena těchto pozemků je několikanásobně vyšší.  

Dále bych navrhoval sledování uskutečněných cen z prodeje stavebních pozemků 

v periodách například po dvou rocích, jelikož už dnes se musí smlouvy o prodeji a prodejní 

ceně uložit na katastr nemovitostí. Dle mého názoru všechny tyto ceny nemusí být skutečným 

obrazem tržní ceny pozemku, jelikož může docházet k různým „zákulisním dohodám“ mezi 

prodávajícím a kupujícím a mohou cenu stanovit takovou, aby to vyhovělo oběma stranám. 

Nebo se tyto pozemky mohou prodávat v rámci rodiny za „zvýhodněnou cenu“. Ovšem při 

zprůměrování skutečně zrealizovaných cen jsem došel k závěru, že tyto ceny jsou vyšší o 

48,3 % než ceny vypočítané dle oceňovací vyhlášky, z čehož plyne, že i když se základní 

cena pozemku zvýšila ve vyhlášce roku 2018 oproti předchozímu pro oblast č. 3, č. 4 a č. 5 

z 3 780 Kč/m2 na 3 893 Kč/m2, což je navýšení základní ceny o 3%, tato cena je stále hluboce 

podhodnocena oproti tržním cenám. Konfrontace cen jednotlivých pozemků je zobrazena 

v tabulce č.27. 
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Poz. 

Kat. 

území č.p 

Kupní cena 

Kč/m2 

Zjištěná 

cena dle 

vyhlášky 

Kč/m2 Rozdíl Komentář 

P1 Ivanovice 178/206 3 500,00 4 126,58 -15,18 Tržní cena je nižší než oceněná 

P2 Ivanovice 545/158 4 250,00 4 126,58 2,99 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P3 Jehnice 794/14 5 504,54 4 126,58 33,39 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P4 Jehnice 789/1 6 571,09 4 126,58 59,24 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P5 Jehnice 288/2 8 950,00 4 126,58 116,89 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P6 Jundrov 1451 2 721,05 4 126,58 -34,06 Tržní cena je nižší než oceněná 

P7 Komín 282/1 7 017,54 4 126,58 70,06 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P8 Komín 2574 3 430,53 4 126,58 -16,87 Tržní cena je nižší než oceněná 

P9 Řečkovice 3770/7 9 188,03 4 126,58 122,65 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P10 Řečkovice 236/1 16 015,15 4 126,58 288,10 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P11 Sadová 150/12 14 743,63 4 126,58 257,28 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P12 Sadová 243/2 5 876,01 4 126,58 42,39 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P13 Soběšice 30/1 5 000,00 4 126,58 21,17 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P14 Soběšice 988/284 8 000,00 4 126,58 93,87 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P15 Soběšice 1101/1 2 643,50 4 126,58 -35,94 Tržní cena je nižší než oceněná 

P16 Útěchov 84/60 4 706,13 4 126,58 14,04 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P17 Útěchov 84/57 3 047,15 4 126,58 -26,16 Tržní cena je nižší než oceněná 

P18 Útěchov 56/46+56/41 2 334,98 4 126,58 -43,42 Tržní cena je nižší než oceněná 

P19 Ivanovice 178/8 3 690,68 4 126,58 -10,56 Tržní cena je nižší než oceněná 

P20 Ivanovice 178/205 3 031,59 4 126,58 -26,54 Tržní cena je nižší než oceněná 

P21 Ivanovice 545/132 5 166,48 4 126,58 25,20 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P22 Ivanovice 539/8 6 994,82 4 126,58 69,51 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P23 Ivanovice 545/70 4 524,86 4 126,58 9,65 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P24 Ivanovice 537/27 7 649,40 4 126,58 85,37 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P25 Ivanovice 537/7 6 730,88 4 126,58 63,11 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P26 Sadová 213/2 3 000,00 4 126,58 -27,30 Tržní cena je nižší než oceněná 

P27 Sadová 255/2 6 990,00 4 126,58 69,39 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P28 Sadová 243/8 7 424,37 4 126,58 79,92 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P29 Sadová 227/1 8 000,00 4 126,58 93,87 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P30 Sadová 156/5 5 559,21 4 126,58 34,72 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P31 Sadová 196/16 6 775,93 4 126,58 64,20 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P32 Sadová 248/7 6 990,00 4 126,58 69,39 Tržní cena je vyšší než oceněná 

P33 Kr. Pole 4310/4 5 945,45 4 126,58 44,08 Tržní cena je vyšší než oceněná 

Průměr   6 120,39 4 126,58 48,32 Tržní cena je vyšší než oceněná 

Tab. č. 27- Posuzované pozemky (13) 
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2.3 POROVNÁNÍ OSTATNÍCH VLIVŮ NA CENU STAVEBNÍCH 

POZEMKŮ  

Do ostatních vlivů zahrnu další parametry, které by mohly mít vliv na cenu stavebních 

pozemků a konfrontuji je jak s kupními cenami, tak s výsledky ocenění podle oceňovací 

vyhlášky. 

2.3.1 Vzdálenost do centra města  

V tomto vlivu bude rozhodující vzdálenost do centra města osobním automobilem, jako 

výchozí bod byl zvolen střed jednotlivých katastrálních území (městských částí) a cíl střed 

města Brna. Dle úvahy by mělo platit, že čím dál od centra se pozemek nachází, tím levnější by 

měl pozemek být.  

Katastrální území 
Vzdálenost do centra 

(km) 

Průměrná kupní 
cena 

(Kč/m2) 

Zjištěná cena 
dle vyhlášky 

(Kč/m2) 

Královo Pole 4,7 5 945,45 4 126,58 

Komín 5,6 5 224,04 4 126,58 

Sadová 5,9 7 262,13 4 126,58 

Jundrov 6,4 2 721,05 4 126,58 

Řečkovice 9 12 601,59 4 126,58 

Soběšice 9,1 5 214,50 4 126,58 

Ivanovice 10,6 5 059,86 4 126,58 

Jehnice 11 7 008,54 4 126,58 

Útěchov u Brna 13,1 3 362,76 4 126,58 

Tab. č. 28- Městské části, vzdálenost do centra (13) 

Z grafu je patrné, že ceny stavebních pozemků mírně klesají v závislosti na vzdálenosti 

ve dvou katastrálních území, ze kterých bylo vybráno nejvíce vzorků. Z městských částí 

Ivanovice a Sadová se dá usuzovat, že zde opravdu vliv vzdálenosti do centra je znatelný. 

Vzorků v katastrálním území Královo Pole, Komín a Jundrov nebylo získáno více a tyto 

hodnoty nemusejí odpovídat skutečnému obrazu cen v těchto částech. Naopak ceny podle 

vyhlášky vůbec nezohledňují vzdálenost do centra města. Dá se předpokládat, že když se 

opřeme o ceny pozemků v k.ú. Ivanovice a Sadová a spojí se vrcholy jejich cen, měl by vliv 

vzdálenosti na cenu zelené přímky v grafu, která klesá v závislosti na vzdálenosti.  
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Graf č.  2- Závislost vzdálenosti do centra na cenu stavebních pozemků (13) 

2.3.2 Dojezdová doba do centra MHD  

         Dojezdová doba do centra města z jednotlivých katastrálních území (městských částí) 

byla uvažována pomocí simulované zastávky MHD, která se nachází ve středu městské části 

a s pomocí portálu www.idos.cz jsem vypočítal čas, který bude zapotřebí pro přesun pomocí 

městské hromadné dopravy v 7:00 do středu města Brna na Hlavní vlakové nádraží.  

Katastrální 
území 

Doba MHD  
(min) 

Průměrná kupní 
cena (Kč/m2) 

Zjištěná cena dle 
vyhlášky (Kč/m2) 

Královo Pole 14 5 945,45 4 126,58 

Komín 19 5 224,04 4 126,58 

Sadová 23 7 262,13 4 126,58 

Jundrov 30 2 721,05 4 126,58 

Řečkovice 22 12 601,59 4 126,58 

Soběšice 34 5 214,50 4 126,58 

Ivanovice 30 5 059,86 4 126,58 

Jehnice 35 7 008,54 4 126,58 

Útěchov u Brna 37 3 362,76 4 126,58 

Tab. č. 29- Dojezdová doba MHD do centra (13) 

Zelenou čarou jsou v grafu zobrazeny průměrné hodnoty prvních pěti katastrálních 

území jejich dojezdová doba je do 30 min. hromadnou dopravou. Zelená čára v pravé části grafu 

značí hladinu průměrných cen pozemků s dojezdovou dobou nad 30 min. Z těchto hladin lze 

usoudit, že čím menší dojezdovou dobu pozemky mají, tím jsou pozemky dražší. Tento údaj 

nepřímo odkazuje na vzdálenost do centra města, protože se dá předpokládat, že čím blíž se 

pozemek nachází, tím kratší dojezdová doba hromadnou dopravou bude.   
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Graf č.  3- Vliv dojezdové doby na cenu stavebních pozemků (13) 

2.3.3 Index kriminality  

Na internetové stránce http://www.mapakriminality.cz/ je dostupná mapa kriminality, 

která v jednotlivých policejních okrscích mapuje úroveň kriminality a přikládá jí tzv. indexy 

kriminality, které jsou zveřejňovány. Z těchto informací zpracovaných pro období 1.1.2017 - 

1.1.2018 jsem dohledal příslušné hodnoty a konfrontoval je s cenami stavebních pozemků. Dle 

policejních statistik je největší kriminalita v centrech měst a čím dále od centra, tím se 

kriminalita snižuje. Z pohledu ceny stavebních pozemků se tento aspekt neprojevuje.(22) 
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Obr. č.  30- Mapa kriminality 

 

Katastrální 
území 

Index 
kriminality 

Průměrná kupní cena 
(Kč/m2) 

Cena zjištěná dle 
vyhlášky (Kč/m2) 

Královo Pole 233,7 5 945,45 4 126,58 

Komín 215,4 5 224,04 4 126,58 

Sadová 233,7 7 262,13 4 126,58 

Jundrov 215,4 2 721,05 4 126,58 

Řečkovice 233,7 12 601,59 4 126,58 

Soběšice 265,5 5 214,50 4 126,58 

Ivanovice 233,7 5 059,86 4 126,58 

Jehnice 233,7 7 008,54 4 126,58 

Útěchov u Brna 265,5 3 362,76 4 126,58 

Tab. č. 30- Index kriminality v městských částech (13) 

 

Z grafu je patrné, dle tabulky uvedené výše, že vliv kriminality na cenu stavebních pozemků 

se neprojevuje. Mnou vybrané pozemky se nachází mimo vyloučené lokality, nežije zde ani 

velký počet konfliktních obyvatel, z toho plyne, že při koupi pozemků v těchto lokalitách lidé 

neřeší, zda je index kriminality vyšší, nebo nižší.  
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Graf č.  4- Vliv indexu kriminality na cenu stavebních pozemků (13) 

2.3.4 Počet domů  

Při sčítání obyvatel, domů a bytů zveřejní Český statistický úřad informace o počtech 

domů v jednotlivých městských částech, z těchto údajů je patrné jak se městské části rozrůstaly 

od roku 1991 do roku 2011 a zda má rozvoj obce vliv na cenu nemovitostí. Z tabulky je zřejmé, 

že přírůstek domů v katastrálním území Sadová se naopak snížil, což může být způsobeno tím, 

že některé domy musely ustoupit současné masivní výstavbě. (23) 

 

Katastrální území 
Počet 
1991 

Počet 
2011 Přírůstek 

Průměrná kupní cena 
(Kč/m2) 

Cena zjištěná dle 
vyhlášky (Kč/m2) 

Královo Pole 2187 2300 113 5 945,45 4 126,58 

Komín 971 1150 179 5 224,04 4 126,58 

Sadová 51 48 -3 7 262,13 4 126,58 

Jundrov 676 779 103 2 721,05 4 126,58 

Řečkovice 1745 1973 228 12 601,59 4 126,58 

Soběšice 385 709 324 5 214,50 4 126,58 

Ivanovice 228 510 282 5 059,86 4 126,58 

Jehnice 192 337 145 7 008,54 4 126,58 

Útěchov u Brna 73 241 168 3 362,76 4 126,58 

Tab. č. 31- Počet domů v městských částech (13) 

 Z grafu je patrné, že čím měla obec větší počet nově postavených domů, tedy se více rozrůstala, 

klesala cena stavebních pozemků oproti lokalitám, kde takový přírůstek nových domů nebyl. 

Toto může být způsobeno tím, že městské části, které se již rozrůstat nemohou, jelikož jejich 

plocha je omezena a půdní fond z velké části již zastavěn. Tyto části se nacházejí blíže centru 
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města a hodnota těchto pozemků je vyšší. Naopak v částech, které se rychle rozšiřují, je 

pozemků dostatek a jejich cena je nižší. Vliv rozvoje na cenu stavebních pozemků platí.  

 

Graf č.  5- Vliv počtu domů v městské části na cenu stavebních pozemků (13) 

 

2.3.5 Základní školy a mateřské školy 

Následně je porovnán případný vliv počtu základních a mateřských škol na cenu 

stavebních pozemků, tj. zda se počet těchto škol v příslušné městské části na cenu pozitivně 

projeví, viz následující tabulka.  

Katastrální území  
Počet 
MŠ+ZŠ 

Průměrná kupní 
cena (Kč/m2) Cena dle vyhlášky (Kč/m2) 

Královo Pole 15 5 945,45 4 126,58 

Komín 4 5 224,04 4 126,58 

Sadová 15 7 262,13 4 126,58 

Jundrov 4 2 721,05 4 126,58 

Řečkovice 7 12 601,59 4 126,58 

Soběšice 1 5 214,50 4 126,58 

Ivanovice 1 5 059,86 4 126,58 

Jehnice 2 7 008,54 4 126,58 

Útěchov u Brna 0 3 362,76 4 126,58 

Tab. č. 32- Počet školských zařízení (13) 
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  Graf potvrzuje, že počet školních zařízení má vliv na cenu pozemků. Tam kde je nejvíce 

škol, zpravidla bývá i největší občanská vybavenost, cena pozemku je tedy vyšší, než tam, kde 

je škol méně. K těmto aspektům oceňovací vyhláška opět něpřikládá váhu, jelikož ceny 

pozemků jsou konstatní vzhledem k počtu vzdělávacích zařízení.  

 

Graf č.  6- Vliv počtu vzdělávacích zařízení na cenu stavebních pozemků (13) 

2.3.6 Hustota zasídlení  

V hustotě zasídlení jsem prověřoval vliv na to, zda se zvyšujícím počtem obyvatel 

v městské části cena pozemku roste nebo klesá. Dá se usuzovat, že čím blíže k centru, tím 

hustota zasídlení na km2 bude stoupat a vzhledem k tomu, že čím blíže je pozemek k centru, 

tím jeho cena roste, měl by být tento graf přímo úměrný vzdálenosti do centra. (23) 

Katastrální 
území 

hustota zasídlení 
obyvatel na km2 

Průměrná kupní 
cena (Kč/m2) 

Cena zjištěná dle 
vyhlášky (Kč/m2) 

Královo Pole 2846 5 945,45 4 126,58 

Komín 981 5 224,04 4 126,58 

Sadová 2846 7 262,13 4 126,58 

Jundrov 978 2 721,05 4 126,58 

Řečkovice 2046 12 601,59 4 126,58 

Soběšice 377 5 214,50 4 126,58 

Ivanovice 713 5 059,86 4 126,58 

Jehnice 270 7 008,54 4 126,58 

Útěchov u 
Brna 645 3 362,76 4 126,58 

Tab. č. 33- Hustota zasídlení (13) 
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V grafu je patrno, že hustota zasídlení jistou souvislost s cenou stavebních pozemků má. 

Na území Jehnice cena převyšuje tendenci grafu i vzhledem k malé hustotě zasídlení, tento jev 

může být dán tím, že některý typ lidí hledá naopak klidné bydlení venkovského charakteru 

s malým zasídlením, kde je zaručen relativní klid a soukromí a tito lidé jsou ochotni za takový 

pozemek zaplatit více peněz. 

 

Graf č.  7- Vliv hustoty zasídlení na cenu stavebních pozemků (13) 

2.3.7 Vliv velikosti pozemku na cenu  

Vliv velikosti stavebního pozemku na jeho cenu sleduji z hlediska výstavby rodinného 

domu z toho důvodu, že za ideální velikost pro vybudování samostatně stojícího rodinného 

domu považuji rozlohu pozemku cca 700m2. Pokud je plocha pozemku rozsáhlejší může být 

jeho využitelnost horší (to neplatí u luxusních nemovitostí), naopak když je pozemek příliš 

malý, mohou kvůli odstupovým vzdálenostem s jeho vybudováním nastat komplikace. Proto 

by cena pozemku za m2 měla být pro tyto pozemky nejvyšší. 
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Katastrální území 

Průměrná 
velikost pozemku 

(m2) 
Průměrná kupní cena 

(Kč/m2) 
Cena zjištěná dle vyhlášky 

(Kč/m2) 

Královo Pole 550,00 5 945,45 4 126,58 

Komín 811,00 5 224,04 4 126,58 

Sadová 1197,89 7 262,13 4 126,58 

Jundrov 803,00 2 721,05 4 126,58 

Řečkovice 798,00 12 601,59 4 126,58 

Soběšice 1881,67 5 214,50 4 126,58 

Ivanovice 829,89 5 059,86 4 126,58 

Jehnice 735,67 7 008,54 4 126,58 

Útěchov u Brna 1385,67 3 362,76 4 126,58 

Tab. č. 34- Vliv velikosti pozemku na cenu (13) 

Z grafu lze vyčíst, že pozemky mají svůj cenový vrchol u rozlohy stavebního pozemku 

cca 700m2 a se zvětšující a zmenšující se rozlohou cena klesá. Toto tvrzení tedy platí, že 

v přepočtu ceny pozemku na m2 jsou nejdražší pozemky o rozloze cca 700 m2. Oceňovací 

vyhláška tento faktor opět nezohledňuje.  

 

Graf č.  8- Vliv velikosti stavebních pozemků na jejich cenu (13) 

2.3.8 Vliv inzerce na cenu nemovitostí 

Dne 18. 3. 2018 jsem vyhledal všechny inzerované stavební pozemky na portálu 

sreality.cz a to pro  jednotlivé katastrální území. Ceny inzerovaných pozemků jsem nijak 
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neupravoval, ani nepočítal s vícenáklady spojenými s koupí pozemku. Došel jsem k tomu, že 

stavebních pozemků v předmětných městských částech je obrovský nedostatek, průměrně se na 

portálu nabízí 0,89 pozemků na jedno katastrální území. Tento počet nedokáže v žádném 

případě uspokojit poptávku a ceny stavebních pozemků prudce rostou. Průměrná cena 

inzerovaných stavebních pozemků v těchto lokalitách byla 9 351 Kč/m2, což je o 57% vyšší 

než získaná kupní cena z cenových údajů z KN a o 226% vyšší než cena určená 

dle cenového předpisu.  

Katastrální 
území  

Počet 
inzerovaných 

Průměrná cena 
nabídková (kč/m2) 

Průměrná 
velikost 
(m2) 

Průměrná kupní 
cena (Kč/m2) 

Cena zjištěná 
dle vyhlášky 
(Kč/m2) 

Královo 
Pole  0,00 0,00   5 945,45 4 126,58 

Komín  1,00 10 407,99 1201,00 5 224,04 4 126,58 

Sadová  1,00 12 096,00 1105,00 7 262,13 4 126,58 

Jundrov  0,00 0,00   2 721,05 4 126,58 

Řečkovice  1,00 11 000,00 411,00 12 601,59 4 126,58 

Soběšice 0,00 0,00   5 214,50 4 126,58 

Ivanovice  3,00 7 095,96 1204,67 5 059,86 4 126,58 

Jehnice 0,00 0,00   7 008,54 4 126,58 

Útěchov u 
Brna  2,00 6 157,25 494,50 3 362,76 4 126,58 

Průměr 0,89 9 351,44 883,23 6 044,43 4 126,58 

Tab. č. 35- Vliv inzerce na cenu stavebních pozemků (13) 

Z následujícího grafu je patrný rozdíl mezi cenovými hladinami jednotlivých cen 

stavebních pozemků, lze z něho vyčíst, že hodnoty cenových údajů získaných z katastru 

nemovitostí se nacházejí v rozmezí hodnot cen nabízených v inzerci a hodnot zjištěných 

při ocenění podle oceňovací vyhlášky. 
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Graf č.  9- Inzerované ceny stavebních pozemků v jednotlivých městských částech a jejich 

počet (13) 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit a posoudit vlivy, které se nejvíce promítají 

do cen stavebních pozemků umístěných v severní části města Brna. Vybral jsem celkem třicet 

tři stavebních pozemků, na kterých se v době prodeje nenacházely žádné stavby a byl k nim do 

KN zapsán cenový údaj.  

Vybrané pozemky jsem ocenil také pomocí oceňovací vyhlášky 441/2013 Sb. v platném 

znění a zkoumal jsem, jak se výše cen tržních (kupní ceny) liší od cen zjištěných a jaké vlivy 

se do předmětných cen stavebních pozemků promítají.  

Došel jsem k tomu, že do cen stavebních pozemků nacházejících se v různých částech 

města Brna a to i přes odlišný charakter těchto částí, při ocenění podle vyhlášky se jednotlivé 

vlivy, které považuji za podstatné, do těchto cen nepromítají.  

Kvalitativní pásma byla u všech pozemků téměř totožná, protože všechny pozemky 

splňovaly podmínky, jako je připojení na inženýrské sítě, příjezd po zpevněné komunikaci, tvar 

pozemku, dostupnost MHD a rovněž se nacházely v rezidenční zástavbě. Oceňovací vyhláška 

nabízí příliš malé rozpětí hodnot pro jednotlivé znaky jako je např. vzdálenost, dojezdová doba 

do centra města a občanskou vybavenost jednotlivých částí. 

V diplomové práci jsem se pokusil prokázat, že tržní ceny stavebních pozemků tyto 

aspekty zohledňují. Cena pozemku zjištěná pomocí oceňovací vyhlášky v průměru činila 4 127 

Kč/m2, průměrná kupní cena pozemku byla 6 120 Kč/m2. Z tohoto pohledu se jeví, že 

oceňovací vyhláška pozemky podhodnocuje o téměř 2 000 Kč/m2. Základní ceny pozemků 

uvedené v oceňovací vyhlášce (tabulky přílohy) byly sice v těchto městských částech zvýšeny 

ze současných 3 893 Kč/m2 oproti roku předchozímu, kdy byla cena 3 780 Kč/m2, ale dle mého 

názoru toto zvýšení bylo pouze nepatrné a zdaleka se nepřibližuje úrovni cenám tržním.  

Nejpodstatnějšími parametry, které ovlivňují cenu pozemků, podle mého průzkumu 

byly: vzdálenost do centra města, dojezdová doba městskou hromadnou dopravou, počet 

vzdělávacích zařízení v městské části (z čehož následně plyne i občanská vybavenost) 

a velikost pozemku. Nejdražší pozemky za jeden m2 měly rozlohu cca 550 m2, s rostoucí 

výměrou cena za jeden m2 klesala.  

V současné době ale největším vlivem na cenu stavebních pozemků je jejich nedostatek, 

v některých městských částech se stavebními pozemky téměř neobchoduje, a pokud se nějaké 

pozemky nabízely, činila jejich cena průměrně 9 351 Kč/m2, což je o 35% více než byly kupní 
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ceny pozemků. Poptávka po stavebních pozemcích několikanásobně převyšuje nabídku a to 

„táhne“ ceny stavebních pozemků vzhůru.  

Co se uplatnění oceňovací vyhlášky na území větších měst týče, myslím, že již základní 

ceny jsou podhodnocené. Ve větších městech je pravidlem, že pozemky k výstavbě řadových 

domů, nebo určených k individuální výstavbě vznikají převážně na základě developerských 

projektů, které danou oblast uzpůsobí k možnosti zastavění. Poté již téměř všechny pozemky 

dosahují totožných kvalitativních znaků, se kterými rovněž pracuje oceňovací vyhláška, jelikož 

vlastnosti pozemků jsou z tohoto pohledu pak obdobné. V novele oceňovací vyhlášky by, mimo 

výše popsané zvýšení základních cen, měl být dát znalci větší prostor při uplatňování hodnot 

jednotlivých znaků (kvalitativních pásem).  
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