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Abstrakt 

Doktorská disertační práce „Komparace metod oceňování pozemků ovlivněných 

těžbou nerostných surovin“ se zabývá porovnáním dvou základních přístupů k oceňování 

nemovitostí, a to administrativního a tržního oceňování nemovitostí. Konkrétně se jedná 

o komparaci těchto dvou přístupů u oceňování pozemků zasažených těžbou nerostných 

surovin v rámci ČR. Motivem ke zpracování této disertační práce byla snaha o komparaci 

těchto dvou základních přístupů, a také snaha o vytvoření jednotné a transparentní 

metodiky tržního oceňování těchto typů nemovitostí, která v rámci ČR nebyla dosud 

vytvořena. Tato komparace je provedena u vybraných pozemků nevýhradních ložisek 

nerostných surovin v rámci celé ČR. 

Práce také podává přehled metod oceňování pozemků použitelných pro tento 

specifický typ pozemků zasažených těžbou nerostných surovin, jejich analýzu a možné 

využití pro tržní oceňování. Na základě analýzy těchto metod je navržena metodika tržního 

oceňování pozemků zasažených těžbou nerostných surovin. 

Hlavním cílem práce je provést komparaci dvou základních přístupů oceňování 

nemovitostí, kvantifikovat jejich rozdíl a následně navrhnout možné úpravy legislativního 

předpisu. Dalším cílem je navržení jednotné a transparentní metodiky tržního oceňování 

těchto nemovitostí. 

 

 

 

Klíčová slova: 

Administrativní oceňování nemovitostí, tržní oceňování nemovitostí, pozemek, nevýhradní 

ložisko nerostné suroviny. 

  



Summary 

The doctoral thesis work, Comparing Methods for Evaluation of Real Estates 

Affected by Mineral Extraction, compares two basic methods for evaluation of real estates, 

namely the administrative and market ones. It specifically deals with the real estates in the 

Czech Republic that have been affected by mineral mining. Not only a comparison of the 

methods has been a sole motive of this doctoral thesis work but it has been also oriented by 

an objective to provide for a unified and transparent method of market evaluation of the 

real estates affected by mining, which method currently does not exists in the Czech 

Republic. The comparison was performed for some Czech real estates of mineral mining 

unreserved claim. 

The paper reviews methods that might be used for the purpose of evaluating real 

estates affected by mineral mining. It analyses the methods and suggests which might be 

used for the purpose of the market evaluation of these special real estates. Also the ensuing 

legislative initiatives are suggested, concerning establishment of a unified and transparent 

method of evaluating real estates affected by extraction of minerals. 
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Motivace 

Motivací k napsání této disertační práce byla snaha o porovnání dvou základních 

přístupů k oceňování nemovitostí s cílem zjistit, jak administrativní oceňování odráží dané 

podmínky tržního prostředí při oceňování pozemků zasažených těžbou nerostných surovin. 

Dále také skutečnost, že v současné době není v ČR vytvořena žádná metodika pro tržní 

oceňování, která by byla určena právě pro oceňování pozemků dotčených těžbou 

nerostných surovin, a proto se domnívám, že je žádoucí se této oblasti oceňování věnovat 

v rámci zpracování mé disertační práce. Tato problematika mě zajímá také proto, že se 

dlouhodobě zabývám jak problematikou oceňování, tak již dříve studovanou 

problematikou těžby nerostných surovin, protože při řešení této specifické oblasti 

oceňování je nutné znát nejen báňskou legislativu, ale zejména praktické souvislosti mezi 

oceňovaným pozemkem a vlastním ložiskem nerostu pod ním (tj. báňsko-technickou 

dokumentaci, důlně-měřickou dokumentaci, geologickou dokumentaci a další). 

 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat za pomoc a spolupráci při zpracování 

disertační práce panu prof. Ing. Jaroslavu Dvořáčkovi, CSc. Dále bych chtěla poděkovat 

Ing. Lence Cmielové z Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj v Ostravě za ochotu 

a pomoc při zpracování disertační práce a v neposlední řadě také děkuji své rodině. 
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2014  1 

1 Úvod 

Oblast zájmu této disertační práce patří do problematiky oceňování majetku 

v těžebním průmyslu se zaměřením na oceňování nemovitostí, především pozemků 

ovlivněných těžbou nerostných surovin. Oblast oceňování majetku obecně v ČR 

v posledních zhruba 20 letech prochází neustálým vývojem, který souvisí s vývojem trhu 

daného druhu majetku. Velký rozvoj zaznamenal po roce 1989 zejména trh 

s nemovitostmi, kdy do roku 1989 volný trh v podstatě neexistoval a oceňování 

nemovitostí probíhalo na základě direktivně stanovených cen dle zákonných předpisů. 

Po roce 1989 došlo především k odstranění legislativních překážek pro fungování trhu 

s nemovitostmi na základě tržních principů a postupnému vývoji nabídky a poptávky 

po nemovitostech. I přesto dochází k tomu, že jednotlivé segmenty trhu s nemovitostmi se 

rozvíjí rozdílným tempem. Právě segment trhu s pozemky směrovanými nebo 

pronajímanými nad ložisky nerostných surovin patří k nejméně rozvinutým segmentům 

trhu s nemovitostmi, protože směny těchto pozemků nejsou doposud tak časté jako 

u ostatních běžně obchodovaných nemovitostí. Na území České republiky není možné 

o rozvinutém či dokonce stabilizovaném trhu s těmito nemovitostmi vůbec hovořit, 

nehledě ke skutečnosti, že tyto údaje zejména pod vlivem konkurenčního boje většinou 

těžební společnosti tají. Nicméně se v současné době stává běžnou praxí těžebních 

organizací nejen výkup takovýchto nemovitostí pro vlastní těžbu, ale také jejich pronájem. 

[2],[13] 

V současné době není v ČR žádná metodika tržního oceňování, která by byla 

určena právě pro oceňování pozemků dotčených těžbou nerostných surovin, a proto se 

domnívám, že je žádoucí se této oblasti oceňování věnovat v rámci zpracování mé 

disertační práce. Tato problematika mě zajímá také proto, že se dlouhodobě zabývám jak 

problematikou oceňování nemovitostí, tak již dříve studovanou problematikou těžby 

nerostných surovin, protože při řešení této specifické oblasti oceňování je nutné znát 

zejména praktické souvislosti mezi oceňovaným pozemkem a vlastním ložiskem nerostu 

pod ním. Je také nutné znát legislativu nejen z oblasti oceňování a báňského průmyslu, ale 

také z oblasti majetkoprávní, katastrální a správní. 

Tato oblast oceňování je poměrně specifická a vyžaduje znalosti z mnoha oblastí. 

Přínosem v oblasti oceňování majetku v těžebním průmyslu v České republice se stal grant 

č. 94068 Česko-amerického vědeckotechnického programu s názvem „Systém 

ekonomického hodnocení nerostných zdrojů v České republice“, který v roce 1997 přispěl 

k této problematice vypracováním nových metodických přístupů k oceňování majetku 

v těžebním průmyslu a řešil ekonomickou využitelnost ložisek nerostných surovin v ČR 

a jejich oceňování Geofondem České republiky. Vypracovaná metodika GEOFONDU ČR 

byla kladně oponována Českým báňským úřadem, MPO ČR a MŽP ČR a dále několika 

významnými báňskými podniky. Byla také zavedena do výuky na Institutu oceňování 

majetku při VŠE v Praze, Ústavu soudního inženýrství v Brně při VUT v Brně i na Ústavu 
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oceňování majetku Ekonomické fakulty na VŠB-TU Ostrava. V tomto případě se jedná 

o metodiku založenou na tržním principu, konkrétně jde o výnosové ocenění. Avšak 

metodika oceňování pozemků dotčených těžbou není doposud zpracována, proto zavedení 

transparentní metodiky by jistě zvýšilo nezbytnou přezkoumatelnost posudků, a tím i jejich 

hodnověrnost, kdy časté případy účelových posudků, které byly zpochybněny 

a přezkoumávány soudem, vedly k vytvoření špatného obrazu znalecké činnosti obecně 

především před odbornou veřejností, jakou jsou soudci, advokáti a další. [27] 

 

Cílovou skupinou uživatelů výsledků disertační práce budou především odhadci 

a znalci zabývající se problematikou oceňování majetku báňských podniků, pracovníci 

finančních úřadů spravující výběr daně z převodu těchto nemovitostí, báňské podniky, 

které vlastní tyto pozemky, zaměstnanci magistrátů, městských a obecních úřadů, 

na jejichž katastrálním území se tyto pozemky nachází, ale také odborná veřejnost 

zabývající se oceňováním nemovitostí, a to především pozemků. 

 

Praktický přínos disertační práce spočívá v návrhu nejvhodnější metodiky pro tržní 

oceňování pozemků ovlivněných těžbou nerostných surovin a v úpravě úředního postupu 

oceňování pozemků platném v letech 2010 až 2013 a úpravě nové metodiky úředního 

oceňování účinné po 1. 1. 2014. 
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2 Oblast řešené problematiky 

Problematika oceňování nemovitostí potažmo pozemků představuje složitou oblast 

oceňování, protože problematika stanovení hodnoty pozemku je v praxi velmi obtížná. Je 

to dáno hlavně několika skutečnostmi, které činí pozemky potažmo půdu velmi 

specifickým statkem. Hlavní charakteristikou půdy je její nereprodukovatelnost, 

neopotřebovatelnost, nepřemístitelnost, omezená rozloha v daném územním celku. Půda je 

základním výrobním faktorem, její životnost je nekonečná, ale její nabídka je konečná. 

Jedná se o prvotní výrobní faktor, který podmiňuje existenci dalších výrobních faktorů. 

V dřívějším pojetí byla hodnota pozemku dána hlavně jeho užitnou funkcí a možností 

zhodnocení například stavbou, to lze vyvodit například ze znaleckých posudků, kdy 

ocenění pozemků zaujímá poslední poměrně krátké kapitoly, kdežto ocenění staveb 

v posudcích dominuje. Bylo to také způsobeno tím, že hodnota staveb byla někdy 

i několikanásobně větší než hodnota pozemku, a tudíž se stavbám přičítal větší význam. 

Tuto dominanci staveb nad pozemky lze vyvodit i ze zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, kdy se v hlavě druhé dílu prvním zákon zabývá 

oceňováním staveb, a poté v dílu druhém oceňováním pozemků, stejná situace v řazení je i 

ve vyhlášce č. 3/2008 Sb., oceňovací vyhláška ve znění pozdějších předpisů, provádějící 

tento zákon. Avšak od 1. 1. 2014, kdy nabyla účinnosti vyhláška č. 441/2013 Sb., 

oceňovací vyhláška, se problematika oceňování pozemků přemístila z části třetí do části 

druhé tohoto předpisu před oceňování staveb, což reprezentuje postoj, kdy bez existence 

pozemku by nebyla možná existence stavby, tedy kdy pozemky opět nabývají většího 

významu, který si bezesporu zaslouží. [14], [16] 

2.1 Historie oceňování 

Oceňování nemovitostí má poměrně dlouhou a bohatou historii, první relativně 

moderní legislativní předpisy, které platily na území Čech, Moravy a Slezska jsou převzaty 

z dob bývalého Rakousko-Uherského státu. Jednalo se o tzv. reálný odhadní řád, který 

platil na našem území od roku 1897, šlo o nařízení ministrů práv, věcí vnitra a orby 

č. 175/1897 Sb. na něj v období první republiky v podstatě navazovalo vládní nařízení 

č. 100/1933 o odhadech nemovitostí v exekučním řízení. V té době se cena nemovitostí 

v podstatě určovala v souladu s vývojem nabídky a poptávky na trhu s nemovitostmi. 

V předválečném období se pak vývoj cen nemovitostí zastavil nařízením předsedy vlády 

č. 175/1939 Sb., o zákazu zvyšování cen. Tímto nařízením bylo ke dni 20. 6. 1939 

zakázáno zvyšovat ceny pozemků a staveb do té doby postavených, jednalo se o tzv. stop 

ceny. Účelem tohoto nařízení bylo zamezit nekontrolovanému zvyšování cen. Toto 

nařízení platilo u pozemků pro převod nemovitostí mezi občany do roku 1979 a u staveb 

v soukromém vlastnictví do roku 1984. Nebyla vydána žádná zvláštní metodika, jak 

stopceny stanovit. Proto se u pozemků vycházelo z cenových map. V případě, že nebyla 

cenová mapa k dispozici, byla odhadci vytvořena náhradní metodika, která byla na tu dobu 

velmi propracovaná. Náhradní metodika byla vypracovaná i pro stavby. Tato metodika 

byla natolik dobrá, že se s patřičnou indexací používala i pozdějším období. 
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Po skončení 2. světové války byly snahy v oblasti oceňování majetku navázat 

na období 1. republiky, ale únor 1948 tyto snahy zastavil. Prakticky až do roku 1964 byla 

tato oblast značně nepřehledná vlivem účelových dekretů, vládních nařízení a vyhlášek 

s cílem zlikvidovat soukromé vlastnictví jednostranným přechodem soukromého 

vlastnictví na socialistický stát. Některé vybrané předpisy z tohoto období např. vládní 

nařízení č. 177/1950 Sb., o odhadech nemovitých věcí; zákon č. 65/1951 Sb., o převodech 

nemovitostí a pronájmech zemědělské a lesní půdy, zákon č. 41/1953 Sb., o peněžní 

reformě, která zasáhla i do tvorby cen, oběžník č. 377/1953 Sb., o nabývání a nájmu 

majetkových předmětů od soukromníků státem a socialistickými a právními osobami 

a proplácení kupních cen, nájemného a likvidaci přebytků; směrnici o generální 

inventarizaci základních fondů, jejich ocenění a určení stupně jejich opotřebení 

publikované v částce 43 Úředního listu ročník 1954. 

Počátek administrativních cen v direktivně technickém pojetí lze datovat rokem 

1964, kdy v souvislosti s novou ústavou začal být budován celý právní řád, jehož součástí 

byl i nový občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., který platil do loňského roku tedy roku 

2013. Tento zákoník definoval nemovitosti jako pozemky a stavby spojené se zemí 

pevným základem. Vzniká také vyhláška č. 73/1964 Sb., o cenách staveb v osobním 

vlastnictví a takzvaných tříd kvality o náhradách při vyvlastnění nemovitostí. Typickým 

rysem této vyhlášky i pozdějších oceňovacích vyhlášek minulého režimu, byla skutečnost, 

že se nesnažily přizpůsobit tržním cenám, ale naopak se tržní ceny snažily regulovat. Ceny 

podle oceňovací vyhlášky byly cenami nejvyššími a jejich překročení mělo za následek 

neplatnost právního úkonu. Následovala vyhláška č. 43/1969 Sb., o cenách staveb 

v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí, která platila 15 let. 

Se začátkem roku 1985 došlo k významnějším změnám v oblasti oceňovacích 

předpisů. Oceňovací vyhlášky byly konstruovány podle zcela odlišné metodiky, která 

opustila třídy kvality a zavedla ocenění podle počtu takzvaných bodů. Vstoupila v platnost 

vyhláška č. 128/1984 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva 

osobního užívání k pozemkům a náhradách za dočasné užívání pozemků, která byla platná 

do roku 1988, podstatně rozšířila okruh nemovitostí, které se daly ocenit. Vztahovala se na 

všechny budovy, drobné stavby, pozemky a trvalé porosity včetně lesních, teprve její 

účinností definitivně zaniklo používání stopcen. Ceny se vztahovaly i na poskytování 

náhrad při vyvlastnění, pravidla pro poskytování náhrad byla řešena souběžně s vyhláškou 

č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, porostů a práv k nim. Pozemky byly 

tehdy v zásadě děleny na stavební a jiné; stavební pozemky se dále dělily na pozemky pro 

bydlení a pozemky pro individuální rekreaci. Podobná byla i poslední socialistická 

vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení 

práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné za dočasné užívání pozemků. 

Od předchozí vyhlášky se liší jen v detailech. 

V období po listopadu 1989 byla nejvýznamnější vyhláška č. 316/1990 Sb., kterou 

se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, 
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úhradách za dočasné užívání pozemků. Jedná se o rychlé řešení nové situace pomocí 

starých prostředků. Dále došlo k rozdělení úkolů při správě katastru České republiky, jak 

vyplývá ze zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění 

pozdějších předpisů. Došlo zde ke zvýšení ceny stavebního pozemku a zásadní změně 

v oceňování zemědělských pozemků. Další důležitým předpisem je zákon č. 526/1990 Sb., 

o cenách. Poté následovala vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých 

porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné 

užívání pozemků, která řešila i aktuální problematiku cen při převodech právnické osoby 

se zahraniční účastí a vyvolávacích cen nemovitostí ve vlastnictví státu pro účely veřejné 

dražby. Cena pozemků se zvýšila. Vyhláška postupně prošla dvěma novelami, kdy zásadní 

změny přinesla vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů. 

Tato vyhláška znamenala odklon od předchozích metodik a zavedla metodiku úředního 

oceňování zcela novou, na jejíž základy navazovalo úřední oceňování až do platnosti 

zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, platný dodnes. 

Tento zákon upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot a služeb 

pro účely stanovené zvláštními předpisy. Vyhláškou Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., 

se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 

některých zákonů. Od 1. 1. 2003 vstoupila v platnost vyhláška č. 540/2002 Sb., která 

všechny předchozí prováděcí vyhlášky zrušila a plně nahradila vyhlášku č. 279/1997 Sb. 

Největší změnou, kterou nová předpis přinesl, bylo uplatnění všech tří způsobů ocenění, 

kdy byl zcela nově použit porovnávací způsob ocenění u vybraných staveb. Od 1. února 

2008 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., která zrušila 

předchozí oceňovací vyhlášku. Byla postupně pětkrát upravována, ale její původní znění i 

znění po úpravách z předchozí koncepce oceňování nijak nevybočilo. Obsah této vyhlášky 

i vyhlášky č. 441/2013 Sb., která tuto oceňovací vyhlášku zrušila, týkající se oceňování 

pozemků ovlivněných těžbou nerostných surovin je předmětem následujícího zkoumání 

této disertační práce. [14] 

2.2 Problematika oceňování v mezinárodním kontextu 

Oblast oceňování pozemků ovlivněných těžbou nerostných surovin je v zahraničí 

řešena na úrovni národních legislativ daných zemí. Je to z toho důvodu, že tato oblast je 

velmi specifická především tím, že se jedná o nerostné bohatství, a tudíž jeho využívání a 

nakládání s ním je předmětem surovinové politiky jednotlivých států. Oblast oceňování 

majetku je obecně řešena v zahraničí různými institucemi sdružujícími odborníky z oblasti 

oceňování, jedná se jak o vládní tak o nevládní organizace, které na národní úrovni pracují 

na standardizaci a aktualizaci oceňovacího procesu, vypracovávají metodiky oceňování 

různého druhu majetku apod. K nejznámějším organizacím v zahraničí patří například 

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) ve Velké Británii, v Německu je hlavní 

profesní organizací Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter 

(BDSF), ve Spojených státech amerických patří k nejznámějším profesním organizacím 

Appraisal Institute (AI), který byl vytvořen spojením American Institute of Real Estate 
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Appraisers a The Society of Real Estate Appraisers. Mnohé tyto organizace spolupracují 

na mezinárodní úrovni a snaží se o sjednocení přístupů k oceňování v různých oblastech. 

Hlavní mezinárodní nevládní organizací sdružující různé profesní organizace a svazy 

odhadců ze 41 zemí světa je International Valuation Standards Counsil (IVSC). Tato 

organizace vydává International Valuation Standards (IVS) v současnosti je aktuální 8. 

vydání těchto standardů. Na území Evropské unie působí také The European Group of 

Valuers Associations (TEGoVA), která sdružuje 59 profesních organizací odhadců z 32 

zemí a vydává European Valuation Standards. Tyto standardy ať mezinárodní nebo 

evropské však neosahují žádné závazné metodiky a postupy, jak oceňovat daný typ 

majetku. Obsahují nezávazné doporučení a zásady, jak postupovat při oceňování 

založeném především na tržním přístupu a převážně se jedná o oceňování nemovitostí. 

Standardy nemají povahu závazných předpisů, jedná se o soubor mezinárodně uznávaných 

doporučení. Mezinárodní nebo evropské standardy se snaží o sjednocení v oblasti 

základních pojmů, kdy obsahují definice různých typů cen a hodnot a snaží se tedy o 

vytvoření jakési společné báze pro oceňování v jednotlivých zemích. Standardy se snaží o 

převzetí toho nejlepšího z oceňovací praxe a snaží se poskytnout oceňovateli vodítko pro 

volbu způsobu ocenění. Od roku 2005 začalo přibližně sto států využívat Mezinárodní 

oceňovací standardy (IVS) jako referenční rámec oceňování nebo začalo s harmonizací 

svých pravidel oceňování tak, aby byla v souladu s IVS. Austrálie, Nový Zéland, 

Jihoafrická republika, Tanzanie, Malawi, Rumunsko a Slovinsko přijaly IVS jako národní 

oceňovací standardy. [9], [10], [19], [20], [22], [23], [26] 

2.3 Základní pojmy v oblasti oceňování pozemků 

Pojmy pozemek, parcela, stavební parcela a pozemková parcela jsou 

definovány v § 2 zákona č. 256/2013 Sb., O katastru nemovitostí [31]: „Pro účely tohoto 

zákona se rozumí 

a) 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, 

b) parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální 

mapě a označen parcelním číslem, 

c) stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří, 

d) pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou.“ 

Cena je definovaná dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, jako peněžní částka sjednaná při prodeji zboží nebo zjištěná podle zvláštního 

předpisu oceňování k jiným účelům než k prodeji. [30] 



Jana Lukšová: Komparace metod oceňování pozemků ovlivněných těžbou nerostných 

surovin 

 

2014  7 

Majetek a služba se dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku oceňuje 

obvyklou cenou [7]: „ Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by 

byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 

stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom 

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

mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 

zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně 

prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se 

rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím 

a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě 

vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se 

porovnáním.“ 

Cena (Price) je dle Mezinárodních oceňovacích standardů IVS (International 

Valuation Standards) definovaná takto [23]: „Cena je termín používaný pro částku 

požadovanou, nabízenou nebo zaplacenou za zboží nebo službu. Prodejní cena je 

historickou skutečností, ať je zveřejněna nebo držena jako důvěrná. V důsledku finančních 

možností, motivací nebo speciálních zájmů daného kupujícího anebo prodávajícího cena 

zaplacená za zboží nebo službu může nebo nemusí mít nějaký vztah k hodnotě, kterou by 

tomuto zboží nebo službě mohli přisoudit ostatní. Cena je však obecně indikace relativní 

hodnoty přisouzené zboží nebo službě konkrétním kupujícím anebo prodávajícím za 

určitých podmínek“. 

Cena zjištěná (administrativní, úřední) je cena zjištěná podle zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR 

č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [1] 

Stop cenou se rozuměla cena, která vycházela z nařízení vlády č. 175/1939 Sb., 

o zákazu zvyšování cen. Což znamenalo, že ke dni 20. 6. 1939 bylo zakázáno zvyšovat 

ceny. Toto platilo i pro nemovitosti. [1] 

Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Jedná se 

o ekonomický pojem, který vyjadřuje peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze 

koupit a mezi prodávajícími a kupujícími. Jedná se o odhad pravděpodobné ceny. Hodnota 

představuje užitek nebo prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, k němuž se odhad 

provádí. Existuje řada hodnot podle toho, jak jsou definovány např. věcná hodnota, 

výnosová hodnota, střední hodnota, tržní hodnota, proto je vždy nutné přesně definovat, 

jaká hodnota má být zjištěna. [1] 
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Tržní hodnota (Market Value) je podle Evropských oceňovacích standardů EVS 

definována takto [22]: „Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek 

směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci 

mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve kterém by obě 

strany jednaly informovaně a bez nátlaku“. 

Tato definice je z hlediska stanovení tržní hodnoty jednoznačná a vhodněji 

vystihuje danou problematiku mj. v tom, že nehovoří o „ceně“ (o ceně může být 

uvažováno až v případě, že je předmětná majetková transakce realizována a cena se stává 

historickým faktem), nýbrž o „tržní hodnotě“, resp. o jejím odhadu. [9] 

Dalším typem hodnoty dle IVS je investiční hodnota ( Investment Value or 

Worth) definovaná následovně [23]: „Investiční hodnota je hodnota majetku pro 

konkrétního investora nebo třídu investorů pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní 

pojem spojuje specifický majetek se specifickým investorem nebo skupinou investorů, kteří 

mají určité investiční cíle a/nebo kritéria. Investiční hodnota majetkového aktiva může být 

vyšší nebo nižší než tržní hodnota tohoto majetkového aktiva. Termín investiční hodnota by 

neměl být zaměňován s tržní hodnotou investičního majetku“. 

2.4 Legislativa související s oceňováním pozemků ovlivněných těžbou 

nerostných surovin 

Na základě zkoumané problematiky je nezbytné uvést přehled platné legislativy 

z oblasti horního práva ČR, oblasti občanskoprávní, oblasti katastrálního zákona, oblasti 

daňové a samozřejmě také oblasti oceňování majetku. 

Horní právo ČR se opírá o dva základní zákony, dále o zákon o geologických 

pracích a o několik desítek prováděcích předpisů k nim: 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů. 

Vybrané prováděcí předpisy: 

 Vyhláška č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, 

o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti 

prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených 

nerostů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, 

které jsou součástí těchto činností ve znění pozdějších předpisů. 
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Účelem horního zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání 

nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání 

ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich 

dobýváním, likvidace následků dobývání, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního 

prostředí při těchto činnostech. Horní zákon a jeho novely umožňují zejména vykonávat 

hornickou činnost a především využívat ložiska vyhrazených nerostů (výhradní ložiska) 

jak právnickým, tak i fyzickým osobám. Zajistit obcím a občanům lepší možnosti uplatnění 

svých chráněných zájmů a odůvodněných požadavků při řízeních, konaných podle horního 

zákona, zabezpečit ochranu veřejných zájmů při vykonávání hornické činnosti podnikateli, 

zabezpečit zájmy státu zavedením úhrad za dobývací prostor a za vydobyté vyhrazené 

nerosty a zabezpečit řádné a včasné vypořádání důlních škod, sanace a rekultivace 

pozemků dotčených dobýváním ložisek. [32] 

Ložiskem nerostů je podle § 4 horního zákona [32]: „ přírodní nahromadění 

nerostů, jakož i základka v hlubinném dole, opuštěný odval, výsypka nebo odkaliště, které 

vznikly hornickou činností a obsahují nerosty.“ 

Ložiska vyhrazených nerostů, tyto nerosty jsou jmenovitě uvedeny v ustanovení § 3 

horního zákona, jsou přitom výhradními ložisky a tvoří nerostné bohatství ve vlastnictví 

České republiky. Tato ložiska nejsou součástí pozemku a nedisponuje jimi vlastník 

pozemku ani organizační složky státu. Nevyhrazená ložiska nerostů, tj. ostatních nerostů, 

které nejsou vyjmenovány v § 3 horního zákona, jsou součástí pozemků. [32] 

Hlavním zákonem v oblasti občanskoprávní týkající se zkoumané problematiky je 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014 a v návaznosti 

na něj došlo k výrazným úpravám zákonů, na které navazuje právě zákon o oceňování 

majetku. Nově jsou v tomto předpisu např. definovány nemovité věci [29]: „(1) Nemovité 

věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná 

práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, 

že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo 

bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. 

(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.“ 

V souvislosti s novým občanským zákoníkem vstoupil v platnost i nový katastrální 

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který úzce souvisí s oblastí oceňování 

nemovitostí, což dokladuje § 1 tohoto zákona, který říká [31]: „(1) Katastr nemovitostí 

(dále jen „katastr“) je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech 

(dále jen „nemovitost“) vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich 

geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.“ 
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V souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku došlo také 

ke změně v oblasti stanovení daně z přechodu vlastnictví k nemovitosti. Kdy byl zrušen do 

té doby platný zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a převodu nemovitostí 

a nahrazen zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 

a prováděcí vyhláškou č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani 

z nabytí nemovitých věcí. Při přechodu vlastnictví k pozemkům určeným k těžbě 

nerostných surovin je pro výpočet výše této daně nutné doložit znalecký posudek o zjištěné 

ceně této nemovitosti. V neposlední řadě je nutné zmínit i předpisy ovlivňující přímo 

oblast oceňování majetku a to zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění 

pozdějších předpisů, jehož znění platné v roce 2013 a 2014 se nachází v Příloze 1 

respektive 2, a vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, jejíž znění se nachází v kapitole 4.1 této práce.  
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3 Cíl a postup zpracování disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce je komparace dvou základních přístupů k oceňování 

nemovitostí, a to úředního a tržního oceňování nemovitostí se zaměřením na pozemky 

ovlivněné těžbou nerostných surovin. Tato komparace vyústí v porovnání zjištěných cen 

dle cenového předpisu tj. ceny administrativní u vybraných pozemků a cen kupních, 

zjištěných z kupních smluv již realizovaných transakcí nebo porovnáním tržní hodnoty 

zjištěné dle postupů pro odhad tržní hodnoty. Na základě tohoto porovnání je navržena 

následná úprava metodiky oceňování těchto pozemků dle úředního předpisu, která spočívá 

v úpravě § 28 odst. 7 vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., (oceňovací vyhláška) ve znění pozdějších předpisů 

a úprava metodiky úředního oceňování dle vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. 

(oceňovací vyhláška) účinné od 1. 1. 2014, která se nachází v § 9 odstavce 2 písmene b. 

Tato úprava metodiky je poté podkladem pro úpravu zmíněného předpisu s cílem poukázat 

na rozdílnost ceny administrativní a kupních cen u tohoto typu pozemků. Výsledky tohoto 

porovnání mohou sloužit jako podklad pro změnu daného úředního předpisu. 

V souvislosti s vydáním nové oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., o provedení 

některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., která je účinná od 1. 1. 2014 je cílem práce 

také provést srovnání administrativních cen vybraných pozemků zjištěných dle této nové 

oceňovací vyhlášky s kupními cenami z již realizovaných prodejů těchto vybraných 

pozemků. S cílem zjistit, zda nová oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb., lépe odráží situaci 

na trhu s těmito nemovitostmi a následně poté případně navrhnout možnou úpravu tohoto 

nového předpisu. 

Dalším cílem je navržení jednotné a transparentní metodiky tržního oceňování 

pozemků ovlivněných těžbou nerostných surovin. 

Pro zdárné naplnění cílů disertační práce je nezbytné stanovit hypotézy, jejichž 

potvrzení či vyvrácení povede ke splnění daných cílů práce. Na základě zkoumání dané 

problematiky byly stanoveny hlavní hypotézy a z nich odvozeny hypotézy dílčí. 

 

Hlavní hypotéza 1: 

Průměrná cena pozemků definovaných dle § 28 odstavce 7 zjištěná 

dle vyhlášky ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona č. 151/1997 Sb., (oceňovací vyhláška) ve znění pozdějších předpisů se neliší 

od průměrné kupní ceny. 
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Hlavní hypotéza 2: 

Průměrná cena pozemků definovaných dle § 9 odstavce 2 písmene b zjištěná 

dle vyhlášky ministerstva financí č 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona č. 151/1997 Sb., (oceňovací vyhláška) se neliší od průměrné kupní ceny. 

 

Dílčí hypotézy: 

Dílčí hypotéza 1: Ceny pozemků definovaných dle § 28 odstavce 7 zjištěné 

dle vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona č. 151/1997 Sb., (oceňovací vyhláška) ve znění pozdějších předpisů jsou vyšší 

než kupní ceny těchto pozemků. 

 

Dílčí hypotéza 2: Ceny pozemků definovaných dle § 9 odstavce 2 písmene b zjištěné 

dle vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona č. 151/1997 Sb., (oceňovací vyhláška) jsou vyšší než kupní ceny těchto 

pozemků. 

 

Předpoklady pro formulaci hypotéz 

V současné oceňovací praxi vedle sebe existují dvě odlišné koncepce oceňování, 

a to oceňování na tržních principech a úřední ocenění podle daného cenového předpisu. 

V posledních letech se do popředí zájmu dostává především tržní oceňování, kdy se jedná 

především o odhad tržní hodnoty nemovitosti nebo stanovení ceny obvyklé. 

Administrativní ocenění má však stále svou nezastupitelnou úlohu. Pozemky ovlivněné 

těžbou nerostných surovin se oceňují na základě platné oceňovací vyhlášky, a toto ocenění, 

kterým získáme administrativní cenu pozemku, slouží jako podklad především pro daňové 

účely, majetkové záležitosti státu nebo soudní řízení. Náplní řešení disertační práce je 

poukázat na rozdíl mezi administrativním oceněním a kupními cenami, které reprezentují 

tržní prostředí, protože jak uvádí Ministerstvo financí ČR [21]: „Vyhláška včetně novel 

každoročně v souladu s ustanovením § 33 odst. 3 zákona o oceňování majetku plní cíl, 

kterým je sbližování zjištěných cen nemovitostí (tj. cen stanovených podle oceňovacích 

předpisů) a cenami sjednanými na trhu.“ 
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3.1 Postup zpracování disertační práce 

Metody, které jsou využity v disertační práci, vycházejí z konečných cílů práce 

a hypotéz a respektují postup od teorie k praxi, tedy od obecného ke konkrétnímu 

a následně zpětné obohacení obecného o poznatky získané v praktické části. Základní 

metodou využívanou v disertační práci je analýza současného stavu oceňování 

nemovitostí, a to jak z oblasti úředního oceňování nemovitostí, tak z oblasti tržního 

oceňování. Informace nezbytné k této analýze jsou čerpány ze studia odborné literatury jak 

české, tak zahraniční, z bibliografických databází, ze studia článků a příspěvků 

ve sbornících, konkrétních případů ocenění a také internetu. 

Na základě stanovených cílů lze práci rozdělit do následujících oblastí: 

 provedení analýzy dané problematiky, především pomocí dostupné odborné 

literatury, tisku, časopisů, zákonných norem, internetu… 

 shromáždění odborných informací, potřebných dat a jejich analýza… 

 formalizace a sumarizace získaných poznatků, 

 aplikace teoretických poznatků na konkrétních případech ocenění 

nemovitostí. 

V rámci zpracování práce je využito následujících metod vědeckého zkoumání: 

 Metoda teoretické analýzy je použita při definování, charakteristice 

a klasifikaci základních pojmů a obecných vlastností metod oceňování 

nemovitostí. 

 S pomocí metody kritické analýzy jsou hodnoceny jednotlivé metody 

oceňování nemovitostí. 

 Metody komparace je využito pro účely vzájemného porovnání jednotlivých 

metod. 

 Metoda syntézy pak umožní zhodnotit takto získané poznatky a formulovat 

návrhy pro možné použití metod oceňování daných nemovitostí v praxi 

a konečná doporučení. 

 Statistické vyhodnocení dat metodou analýzy rozptylu a shody dvou 

průměrů. 
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Obrázek 1: Postup zpracování disertační práce 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Teoretická část 

V této části jsou podrobně analyzovány oba přístupy k oceňování nemovitostí tedy 

konkrétně pozemků zasažených těžbou nerostných surovin a to administrativní ocenění 

podle zákona o oceňování majetku a na něj navazující oceňovací vyhlášky a ocenění 

na základě tržních principů. 

V první části je představen zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, který tuto 

oblast upravuje. V příloze 1 je uvedeno znění zákona pro oceňování pozemků platné 

od 1. 1. 2013 a v příloze 2 je uvedeno znění zákona platného od 1. 1. 2014, kdy došlo 

k výrazné změně v oblasti oceňování pozemků. Tato změna souvisí především se zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014 a v návaznosti na něj 

došlo k výrazným úpravám zákonů, na které navazuje právě zákon o oceňování majetku. 

Rok 2014 přináší řadu změn v oblasti oceňování nemovitostí, nejvýraznější změnou je 

zrušení dosud platné oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., která byla nahrazena vyhláškou 

novou č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, v níž došlo k zásadní změně v přístupu 

k administrativnímu ocenění pozemků, kdy byl pro stanovení zjištěné ceny pozemků 

zvolen porovnávací způsob. 

V další části je provedena analýza přístupů, které se uplatňují při tržním oceňování 

pozemků, a které je možné využít při oceňování takto specifických nemovitostí, jakými 

pozemky ovlivněné těžbou nerostných surovin, bezesporu jsou. Každý tento přístup je 

nejprve popsán a poté je zhodnocena jeho možná aplikace a praktické uplatnění 

při oceňování pozemků zasažených těžbou nerostných surovin. 

4.1 Administrativní oceňování pozemků 

Oceňování pozemků se řídí zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 

ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona 257/2004 Sb., zákona 

č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona 303/2013 Sb., 

zákona č. 340/2013 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb. 

Znění zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona 

č. 350/2012 Sb., který je účinný od 1. 1. 2013 do 1. 1. 2014, kdy byl tento zákon opět 

novelizován, se nachází v Příloze 1. Zkoumaná problematika se nachází v druhém díle 

nazvaném Pozemky. 

Oceňování pozemků je dále specifikováno ve vyhlášce Ministerstva financí 

č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., (oceňovací 

vyhláška) ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky 

č. 364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb., vyhlášky č. 450/2012 Sb., zkoumaná 

problematika je řešena v části třetí nazvané Oceňování pozemků. Problematika oceňování 

pozemků zasažených těžbou nerostných surovin se nachází v části třetí s názvem 

Oceňování pozemků v § 28 odstavec 7 [6]: 
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„§ 28 

Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků 

(1) Základní cena za m
2
 stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí 

v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného 

činí: 

a) 2 050 Kč v hlavním městě Praze, 

b) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým z katastrálních území 

hlavního města Prahy, částku vypočtenou podle vzorce: 

           

kde: 

Cp … cena pozemku v Kč/m
2
, zaokrouhlená na dvě desetinná místa, vypočtená podle 

vzorce: 

                        

v němž: 

a … počet obyvatel v obci; pro a vždy platí a ≥ 1000; je-li počet obyvatel v obci nižší než 

1000, použije se a = 1000, 

c) 1100 Kč v Brně, Ostravě, 

d) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím 

města uvedeného pod písmenem c), částku vypočtenou podle vzorce: 

           

s tím, že v Bohumíně je základní cena 400 Kč a v Hlučíně 300 Kč, 

e) 800 Kč v Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, 

Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Pardubicích, 

Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně, 

f) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím 

města uvedeného pod písmenem e), částku vypočtenou podle vzorce: 

           

s tím, že v Otrokovicích je základní cena 400 Kč a v Přelouči 200 Kč, 

g) 500 Kč v Českém Krumlově, Děčíně, Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově, Jáchymově, 

Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, Přerově 

a Teplicích, 

h) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím 

města uvedeného pod písmenem g), kromě měst již vyjmenovaných pod písm. a), c) a e), 

částku vypočtenou podle vzorce: 

           

s tím, že v Orlové je základní cena 400 Kč, v Litvínově 300 Kč, v Jirkově 250 Kč, 

v Bílině a Krupce 200 Kč, 

i) 400 Kč ve městech Benešov, Beroun, Blansko, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, Domažlice, 

Havlíčkův Brod, Hodonín, Cheb, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, 

Jindřichův Hradec, Klatovy, Kolín, Kroměříž, kutná Hora, Litoměřice, Louny, Mělník, 

Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Prostějov, Příbram, 
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Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, 

Šumperk, Tábor, Tachov, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Vsetín, 

Vyškov, Znojmo, Žďár nad Sázavou,  

j) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím 

města uvedeného pod písmenem i), částku vypočtenou podle vzorce: 

           

s tím, že v České Třebové je základní cena 250 Kč a v Novém Boru 200 Kč, 

k) v ostatních obcích neuvedených pod písmeny a) až j) částku vypočtenou podle vzorce: 

           

s tím, že v Litomyšli je základní cena 200 Kč, 

l) u obce, která má více katastrálních území a její některá katastrální území jsou odloučena 

tak, že nesousedí s ostatními katastrálními územími téže obce, se u územně odloučených 

katastrálních území upraví základní cena podle písmen a) až k) koeficientem 0,65. 

(2) Cena uvedená v odstavci 1 se upraví se zdůvodněním přirážkami a srážkami podle 

přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. 

(3) Cenou v Kč/m
2
 nezastavěného pozemku určeného k zastavění regulačním plánem

16)
, 

rozhodnutím o umístění stavby
22)

, územním souhlasem
18)

, ohlášením stavebnímu úřadu
19)

 

a veřejnoprávní smlouvou
20)

, kromě pozemků uvedených v odstavci 6, je cena uvedená 

v odstavci 1 písm. a) až l), se zdůvodněním upravená podle přílohy č. 21 a vynásobená 

koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. Přitom platí, že: 

a) je-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona jednoznačně zřejmá budoucí 

skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena zbývající části pozemku 

koeficientem 0,40; totéž platí, je-li zvláštním právním předpisem 
23)

 stanovená nejvyšší 

přípustná zastavěnost pozemku, 

b) není-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona zřejmá budoucí skutečně 

zastavěná část pozemku, vynásobí se cena pro celý pozemek koeficientem 0,80. 

(4) Cenou v Kč/m
2
 nezastavěného pozemku určeného rozhodnutím o změně využití 

území
24)

 pro skládky, skladové, odstavné a manipulační plochy, přírodní sportoviště 

a rekreační plochu nebo pozemku takto již užívaného, s výjimkou pozemku oceňovaného 

podle odstavce 7, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), vynásobená koeficientem 

0,50. Tato cena se upraví se zdůvodněním podle přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki 

z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. 

(5) Cenou v Kč/m
2
 pozemku zahrady nebo pozemku ostatní plochy, která tvoří jednotný 

funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle odstavce 2 je cena 

stanovená podle odstavce 2, vynásobená koeficientem 0,40. 

(6) Cenou v Kč/m
2
 pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku 

ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní 

komunikace
24a)

 včetně jejich součástí
24b)

 a veřejná prostranství
25)

, které není součástí 

komunikace (dále jen komunikace), jakož i pozemku k uvedeným účelům již užívaného nebo 

teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby
22)

 nebo regulačním plánem
16)

, je cena 

http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyh_2008-003-Pr-021_Priloha-c-21-Uprava-zakladnich-cen-stavebnich-pozemku.pdf
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyh_2008-003-Pr-038_Priloha-c-38-Koeficienty-zmen-cen-staveb-Ki.pdf
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyh_2008-003-Pr-039_Priloha-c-39-Koeficienty-prodejnosti--Kp.pdf
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/vyhlaska-c-3-2008-3584#poznamky
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/vyhlaska-c-3-2008-3584#poznamky
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/vyhlaska-c-3-2008-3584#poznamky
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/vyhlaska-c-3-2008-3584#poznamky
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/vyhlaska-c-3-2008-3584#poznamky
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyh_2008-003-Pr-021_Priloha-c-21-Uprava-zakladnich-cen-stavebnich-pozemku.pdf
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyh_2008-003-Pr-038_Priloha-c-38-Koeficienty-zmen-cen-staveb-Ki.pdf
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyh_2008-003-Pr-039_Priloha-c-39-Koeficienty-prodejnosti--Kp.pdf
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/vyhlaska-c-3-2008-3584#poznamky
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/vyhlaska-c-3-2008-3584#poznamky
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyh_2008-003-Pr-021_Priloha-c-21-Uprava-zakladnich-cen-stavebnich-pozemku.pdf
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyh_2008-003-Pr-038_Priloha-c-38-Koeficienty-zmen-cen-staveb-Ki.pdf
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyh_2008-003-Pr-039_Priloha-c-39-Koeficienty-prodejnosti--Kp.pdf
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/vyhlaska-c-3-2008-3584#poznamky
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/vyhlaska-c-3-2008-3584#poznamky
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/vyhlaska-c-3-2008-3584#poznamky
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uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), se zdůvodněním upravená dále uvedeným způsobem. 

Přitom platí, že: 

a) slouží-li oceňovaný pozemek veřejně provozované pozemní komunikaci
24a)

 nebo je-li 

ke stejnému účelu určen podle stavebního zákona, upraví se jeho základní cena 

z odstavce 1 písm. a) až l) zdůvodněnými srážkami podle tabulky č. 3 přílohy č. 21 

a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. Výslednou zjištěnou 

cenou pozemku komunikace se zpevněným, neprašným povrchem je nejméně cena 

uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), upravená koeficientem 0,60 a nejvýše trojnásobek 

takto upravené ceny, 

b) je-li oceňovaný pozemek komunikace veřejnosti nepřístupný nebo přístupný omezeně, 

popřípadě je v uzavřeném areálu nebo je-li v souboru nemovitostí s komerční 

využitelností, zejména jde-li o parkoviště užívané s prodejnou, obchodním domem, 

hotelem, restaurací a jim obdobným zařízením s obchodními, stravovacími 

a ubytovacími službami, domem služeb a jinými objekty k poskytování úplatných služeb, 

včetně služeb motoristům, s administrativními objekty, včetně parkovacích a obslužných 

ploch, jeho cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) se upraví zdůvodněnými srážkami 

a přirážkami podle tabulky č. 1 v příloha č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy 

č. 38 a Kp z přílohy č. 39. 

(7) Cenou v Kč/m
2
 pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území, 

týkající se těžebních a jim obdobných činností nebo s nimi souvisejícími pracemi 

na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, je cena 

uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), vynásobená koeficientem 0,50 v městech s počtem 

nad 250 tis. obyvatel, koeficientem 0,75 v městech s počtem od 5 do 250 tis. obyvatel 

a koeficientem 1,15 v ostatních městech a obcích. Takto upravená cena se dále vynásobí 

koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. 

(8) Pro způsob ocenění pozemků jsou rozhodující kriteria uvedená v odstavci 1 až 7 

a v § 28a. Splňuje-li oceňovaný pozemek kriteria uvedená současně ve více odstavcích 

tohoto ustanovení, platí pro způsob ocenění toto pořadí použití odstavců: 2, 3, 6, 4, 7 a 5. 

(9) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 8 činí nejméně 20 Kč/m
2
. 

§ 28a 

Společná ustanovení pro stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních 

pozemků 

(1) Pozemky oceňované podle § 28 odst. 6 a podle § 31 a § 32 odst. 3 a 4 netvoří 

jednotný funkční celek. 

(2) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří se bez ohledu na skutečný rozsah zastavění ocení podle § 28 odst. 2. 

(3) Je-li na jeden nebo více pozemků ve funkčním celku vydán regulační plán
16)

, územní 

rozhodnutí
22)

 nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva
20)

 ocení se podle skutečného účelu 

užití.“ 

  

http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyh_2008-003-Pr-021_Priloha-c-21-Uprava-zakladnich-cen-stavebnich-pozemku.pdf
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyh_2008-003-Pr-038_Priloha-c-38-Koeficienty-zmen-cen-staveb-Ki.pdf
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyh_2008-003-Pr-038_Priloha-c-38-Koeficienty-zmen-cen-staveb-Ki.pdf
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyh_2008-003-Pr-039_Priloha-c-39-Koeficienty-prodejnosti--Kp.pdf


Jana Lukšová: Komparace metod oceňování pozemků ovlivněných těžbou nerostných 

surovin 

 

2014  19 

Aktuální znění zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona 

č. 303/2013 Sb., který je účinný od 1. 1. 2014, se nachází v Příloze 2. Zkoumaná 

problematika se nachází v druhém díle nazvaném Pozemky. 

Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona č. 151/1997 Sb., (oceňovací vyhláška) byla zrušena a nahrazena vyhláškou 

č. 441/2013 Sb., (oceňovací vyhláška) s účinností od 1. 1. 2014, kde je zkoumaná 

problematika řešena v části druhé nazvané Oceňování pozemků. Zkoumaná problematika 

oceňování pozemků zasažených těžbou nerostných surovin se nachází v části druhé 

nazvané Oceňování pozemků v § 9 Jiný pozemek [7]: 

„§ 3 

Stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků 

Základní cena stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného se určí 

pro 

a) vyjmenované obce, nebo její oblasti v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce 

uvedenou základní cenou ZC v Kč za m
2
, 

b) obce nevyjmenované v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce podle vzorce 

                         

kde 

ZC ...... základní cena stavebního pozemku v Kč za m
2
, 

ZCv ..... základní cena ZC stavebního pozemku v Kč za m2 uvedená v tabulce č. 1 přílohy 

č. 2 k této vyhlášce 

1. vyjmenované obce okresu, ve kterém se obec nachází, kromě Františkových Lázní, 

Mariánských Lázní, Poděbrad a Luhačovic; je-li vyjmenovaná obec členěna 

na oblasti, považuje se za základní cenu stavebního pozemku (ZCv) nejnižší 

ze základních cen oblastí vyjmenované obce, 

2. vyjmenovaného okresu, ve kterém se obec nachází, 

O1 ....... koeficient velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedený v tabulce 

č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce, 

O2 ....... koeficient hospodářsko-správního významu obce, ve které se stavební pozemek 

nachází, uvedený v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce, 

O3 ....... koeficient polohy obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedený v tabulce 

č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce, 

O4 ....... koeficient technické infrastruktury v obci, ve které se stavební pozemek nachází, 

uvedený v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce, 

O5 ....... koeficient dopravní obslužnosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, 

uvedený v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce, 

O6 ....... koeficient občanské vybavenosti v obci, ve které se stavební pozemek nachází, 

uvedený v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce. 
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§ 4 

(1) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí 

v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného 

a pozemky v jednotném funkčním celku s ním se určí, není-li dále stanoveno jinak, podle 

vzorce 

         

kde 

ZCU … základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m
2
, 

ZC …… základní cena stavebního pozemku obce v Kč za m
2
, určená podle § 3, 

I ……… index cenového porovnání zjištěný podle vzorce 

           

kde 

IT …….. index trhu, který se určí podle vzorce 

            

 

   

  

kde 

1 ..... konstanta, 

Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu uvedeného v tabulce č. 1 

v příloze č. 3 k této vyhlášce, 

i ...... pořadové číslo znaku indexu trhu, 

IO ........... index omezujících vlivů pozemku, který se určí podle vzorce 

        

 

   

 

kde 

1 ..... konstanta, 

Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu omezujících vlivů uvedené 

v tabulce č. 2 v příloze č. 3 k této vyhlášce, 

i ...... pořadové číslo znaku indexu omezujících vlivů, 

IP ........... index polohy, který se určí podle vzorce 

            

 

   

  

kde 

Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce 

č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní stavby, 

i ...... pořadové číslo znaku indexu polohy, 

n ..... počet znaků indexu polohy. 
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(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, nebo jeho části, určeného 

k zastavění regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, 

ohlášením stavebnímu úřadu a veřejnoprávní smlouvou, kromě pozemků uvedených 

v odstavci 3, je cena určená podle odstavce 1, vynásobená koeficientem 0,80. 

(3) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí 

v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice 

a ostatní komunikace, včetně jejich součástí a veřejné prostranství, kromě veřejné zeleně 

a parků, (dále jen „komunikace“), jakož i pozemku k uvedeným účelům již užívaného nebo 

teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby nebo regulačním plánem, je cena určená 

podle vzorce 

                   

kde 

ZCU … základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m
2
, 

ZC …… základní cena stavebního pozemku obce v Kč za m
2
, určená podle § 3, 

Pi …… hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku pro úpravu základních cen pozemků 

komunikací uvedeného v tabulce č. 5 v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

Pro veřejné komunikace se zpevněným povrchem platí, že 

                  . 

Pro komunikaci, která je veřejnosti nepřístupná nebo přístupná omezeně, nebo je-li 

společně užívaná s nemovitou věcí komerčně využívanou, včetně parkovacích a obslužných 

ploch, se toto omezení neuplatní. 

(4) Základní cena upravená stavebního pozemku veřejného prostranství, který není 

součástí komunikace, jako veřejná zeleň nebo park, je cena určená podle odstavce 3, 

vynásobená koeficientem 0,5. 

(5) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění skládkou 

regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením 

stavebnímu úřadu a veřejnoprávní smlouvou nebo zastavěného pozemku již takto 

užívaného, je cena určená podle vzorce 

           

kde 

ZCU … základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m
2
, 

ZC …… základní cena stavebního pozemku obce v Kč za m
2
, určená podle § 3, 

0,8 …… koeficient. 

(6) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění regulačním 

plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu 

a veřejnoprávní smlouvou pozemku hrází, jezem a dalšími stavebními součástmi vodních 

děl oceňovaných podle § 17 nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, kromě rybníků 

a malých vodních nádrží, popřípadě části pozemků, je cena určená podle vzorce 
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kde 

ZCU … základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m
2
, 

ZC …… základní cena stavebního pozemku obce v Kč za m
2
, určená podle § 3, 

k ……… koeficient pro úpravu základní ceny činí 

0,85 ……pro pozemek již zastavěný vodním dílem, 

0,60 … pro pozemek nebo jeho část nezastavěný, ale vymezený k zastavění stavbou 

vodního díla podle regulačního plánu, rozhodnutí o umístění stavby nebo 

územním souhlasem, kromě rybníků a malé vodní nádrže, který bude skutečně 

zastavěný stavbou vodního díla. Pozemek nebo jeho část, který vodním dílem 

skutečně zastavěn nebude, se ocení podle § 8 jako vodní plocha.(7) Cena 

zjištěná podle odstavců 1 až 5 činí nejméně 30 Kč za m
2
, podle odstavce 6 činí nejméně pro 

zastavěné pozemky 20 Kč za m
2
, pro nezastavěné pozemky 10 Kč za m

2
. 

§ 5 

Společná ustanovení pro stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních 

pozemků 

(1) Pozemky oceňované podle § 4 odst. 3, 4 a 6, § 8 a § 9 odst. 4 a 5 netvoří jednotný 

funkční celek. 

(2) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří se ocení podle § 4 odst. 1 bez ohledu na skutečný rozsah zastavění. 

(3) Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích § 4, 

použijí se při určení základní ceny upravené odstavce § 4 v pořadí odstavec 1, 2, 3, 5, 6 

a 4. 

(4) Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich 

hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách příloh uvedených v § 3 a 4. Hodnota i-tého 

znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního 

pásma znaku. 

(5) Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa. 

(6) Je-li součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle 

§ 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím, větší než 1 000 m
2
, vynásobí se 

základní cena upravená pozemku redukčním koeficientem vypočteným podle vzorce 

  
           

   
 

kde 

R ............... redukční koeficient, 

vp ............. výměra pozemků ve funkčním celku se stavbou v m
2
, 

200 a 0,8 .. konstanty. 
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§ 9 

Jiný pozemek 

(1) Cena jiného pozemku se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené. 

(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí 

o změně využití území pro skládky, skladové, odstavné a manipulační plochy, přírodní 

sportoviště, rekreační plochy, těžební a jim obdobné činnosti, nebo pozemku takto již 

užívaného, se určí podle vzorce 

         

kde 

ZCU … základní cena upravená pozemku v Kč za m
2
, 

ZC …… základní cena pozemku v Kč za m
2
, určená podle § 3, 

k ……... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku určeného rozhodnutím o změně 

využití území pro 

a) skládky, skladové, odstavné a manipulační plochy, přírodní sportoviště 

a rekreační plochy činí 0,70, 

b) těžební a jim obdobné činnosti nebo s nimi souvisejícími pracemi na zemském 

povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, činí 

v městech s počtem nad 250 000 obyvatel 0,40, 

v městech s počtem od 5 do 250 000 obyvatel 0,50 

v ostatních městech a obcích 0,6. 

Takto upravená základní cena činí nejméně 30 Kč za m
2
. 

(3) Základní cena upravená pozemku nebo jeho části, který není podle § 9 odst. 2 

zákona o oceňování majetku stavební, ale je zahrnut do platného územního plánu nebo 

platného regulačního plánu jako pozemek určený k zastavění, nebo část pozemku, kterou 

nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti jiným předpisem, je cena 

určená podle § 4 vynásobená koeficientem 0,30. Takto upravená základní cena činí 

nejméně 20 Kč za m
2
. 

(4) Základní cena upravená pozemku hospodářsky nevyužitelného se určí podle 

průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném katastrálním území, upravené 

přirážkou za polohu podle položky č. 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce, a vynásobí se 

koeficientem 0,25. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak 

činí nejméně 1 Kč za m
2
. 

(5) Základní cena upravená pozemku neuvedeného v odstavcích 2, 3 a 4, který není 

stavebním, zemědělským, lesním ani pozemkem vodní plochy, a lze jej hospodářsky využít, 

se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,04. 

(6) Základní cenu upravenou podle odstavce 5 lze snížit až o 50 % na základě věcného 

zdůvodnění, avšak základní cena upravená činí nejméně 10 Kč za m
2
.“ 
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4.2 Tržní oceňování nemovitostí 

Při oceňování pozemků na tržních principech je nutné si uvědomit, že pozemky 

představují poměrně dosti specifické zboží, které se svými vlastnostmi velmi liší od jiných 

předmětů směny. Hlavními vlastnostmi, které odlišují pozemky od jiných předmětů směny 

na trhu veškerého zboží a činí je výjimečnými, je jejich nereprodukovatelnost, pozemky se 

neopotřebovávají, jsou nepřemístitelné, mají omezenou rozlohu v daném územním celku, 

jsou základním výrobním faktorem, jejich životnost je nekonečná, ale jejich nabídka je 

konečná. Jedná se o prvotní výrobní faktor, který podmiňuje existenci dalších výrobních 

faktorů. Hlavním předpokladem pro tržní oceňování je existence volného trhu s daným 

zbožím, kde dochází ke střetu nabídky s poptávkou. U pozemků se o existenci volného trhu 

v ČR dá hovořit až po roce 1989. V této oblasti došlo k největšímu rozmachu trhu se 

stavebními pozemky, avšak trh s pozemky určenými k těžbě nerostných surovin patří 

k nejméně rozvinutým segmentům v rámci trhu s pozemky. Tato skutečnost je způsobena 

poměrně malým okruhem subjektů ze strany poptávky, neboť využívání těchto pozemků je 

vázáno na získání licence k těžbě, oblast těžby je legislativně upravena řadou zákonů, 

a tato činnost je také velmi důsledně kontrolována. [15], [16] 

V následujících kapitolách jsou popsány a analyzovány oceňovací přístupy, kterých 

by bylo možno využít při hledání tržní hodnoty pro tento specifický typ pozemků. Nejsou 

zde uvedeny všechny přístupy, které slouží pro tržní oceňování pozemků, neboť některé 

přístupy například cenové mapy, Naegeliho metoda oceňování pozemků a její modifikace, 

Sammetova metoda slouží čistě pro oceňování stavebních pozemků, a tudíž jejich aplikace 

na pozemky určené k těžbě nerostných surovin je obtížná a nevhodná. Dalším způsobem 

ocenění, který lze obtížně využít pro tento typ pozemků jsou indexové metody, které byly 

využívány v historii, a také především pro stavební pozemky, v současnosti z nich vychází 

administrativní stanovení cen. [1], [16] 

4.2.1 Porovnávací přístup k tržnímu oceňování pozemků 

Nejčastějším přístupem ke zjištění odhadu hodnoty pozemků se v praxi používá 

porovnávací přístup, jehož výsledkům se přikládá největší význam. Toto ovšem platí 

zejména pro běžné typy stavebních pozemků s velkou frekvencí prodejů na rozvinutém 

trhu. 

Analytický proces porovnání spočívá v obecném předpokladu, že jsou-li dva nebo 

více subjektů ve většině parametrů shodné, podobné nebo obdobné, měla by tato shoda 

platit i u dalších parametrů. U pozemků můžeme zcela vyloučit absolutní shodu parametrů, 

protože jak již bylo zmíněno, pozemky jsou jedinečné a neopakovatelné, tudíž je proces 

porovnání založen na podobnostech nebo obdobě. Odhad hodnoty pozemků 

u porovnávacího přístupu proto spočívá v cenovém zohlednění kvalitativních 

a kvantitativních rozdílů, kterými se porovnávané pozemky odlišují. Porovnávací proces 

má obvykle tři fáze, kterými jsou přípravná, porovnávací a vyhodnocovací fáze. 
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Přípravná fáze spočívá ve sběru dat, tedy prodejních, nabídkových, dražených, 

odmítnutých, plánovaných nebo jiných cen pozemků a dat, které představují 

charakteristiku jejich kvalitativních a kvantitativních vlastností a podmínky transakce. 

Získání těchto dat je pro tento oceňovací přístup klíčové a odhadce nebo znalec může tato 

data získat vlastním sběrem nebo může využít externí databáze profesní nebo databáze 

některých institucí například českého statistického úřadu, Ministerstva financí ČR, cenové 

mapy a další. 

V následující fázi jsou z pozemků, jejichž data jsou známa, vybrány ty, které 

nejvíce odpovídají oceňovaným pozemkům a tyto pozemky slouží při komparaci jako 

vzorky. Podle typu, kvality a kvantity dat a počtu vzorků, které jsou k dispozici, se zvolí 

způsob porovnání, který bude aplikován. Může být využito porovnání přímé, kdy má 

porovnávací vzorek konkrétní podobu nebo porovnání nepřímé, kdy se oceňovaný subjekt 

srovnává s referenčním vzorkem, který představuje reprezentanta určité množiny 

vybraných vzorků (výběrový soubor). Dále je nutné vybrat vhodnou jednotku, s níž bude 

komparace prováděna, u pozemků se nejčastěji používá cena v Kč přepočtená na m
2
 

plochy pozemku (Kč/m
2
), a tato jednotky se používá i v případě sekundárních dat. Velmi 

okrajově se používají i jiné jednotky jako například cena pozemku v Kč za pozemek jako 

celek (Kč/kus) nebo cena pozemku v Kč za běžný metr pozemku (Kč/bm). Následně se 

hledají všechny podstatné odlišnosti mezi oceňovaným subjektem a jednotlivými vzorky, 

což se provádí prověřováním tzv. prvků porovnání, v nichž mohou rozdíly spočívat. 

Nejčastěji se používá deset následujících prvků porovnání, které lze příležitostně vhodně 

zúžit nebo rozšířit pro případ ocenění mimořádných typů pozemků: 

 přejímaná vlastnická práva k nemovitostem, 

 finanční podmínky, 

 podmínky prodeje, 

 tržní podmínky, 

 daňové podmínky, 

 poloha, 

 technické faktory, 

 ekonomické faktory, 

 způsob a možnosti využití, 

 nerealitní faktory. 

Následně se na základě shledaných odlišností dat a dalších parametrů vybere 

vhodný typ porovnávací analýzy. Jestliže lze nalezené odlišnosti kvantifikovat, použije se 

kvantitativní typ analýzy. Pokud se nalezené odlišnosti nedají kvantifikovat vůbec nebo je 

to obtížné, pak se použije kvalitativní typ analýzy, přičemž je oba typy analýzy dají vhodně 

kombinovat. Na diference se u kvalitativní analýzy reaguje cenovou adjustací ve formě 

přirážek a srážek, ty mohou být prováděny pomocí odpočtů a přípočtů relativních částek 

vyjádřených procenty z cenového základu, násobením nebo dělením cenového základu 

koeficienty nebo odpočtem a přípojem absolutních částek z cenového základu, aby 
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po jejich uplatnění výsledek co nejvíce odpovídal hodnotě posuzovaného pozemku. 

U kvalitativní analýzy je indikace hodnoty vyjádřena polohou v hierarchicky uspořádané 

stupnici vzorků. [12], [16], [17] 

4.2.1.1 Přímé porovnání 

Je analytický proces, který se při odhadu hodnoty pozemků používá tehdy, je - li 

k dispozici k posuzovanému pozemku podobný či obdobný pozemek, u něhož je známá 

cena, a zároveň jsou známy podmínky transakce. Poté dochází k párové analýze, jak je 

někdy přímé porovnání také označováno, kdy je posuzovaný pozemek srovnáván se vzorky 

vždy samostatně tj. každý jednotlivý vzorek s posuzovaným pozemkem. Co do počtu 

vzorků je u kvantitativní analýzy vhodné nalézt alespoň 3 větší počet vzorků např. 10, 

pokud zcela neodpovídají porovnávacím kritériím, by vedl ke zkreslení hledané hodnoty. 

U kvalitativní analýzy je vhodné nalézt alespoň 5, neboť se vzorky rozdělují do dvou 

skupin, kdy jedny reprezentují vzorky lepší než posuzovaný pozemek a druhá skupina 

představuje vzorky horší. [17] 

4.2.1.2 Nepřímé porovnání 

Nepřímé porovnání probíhá mezi oceňovaným subjektem a referenčním vzorkem, 

který představuje výběrový soubor. Tento výběrový soubor si může zpracovatel ocenění 

vytvořit sám ze svých dat, které označujeme jako primární. Použití tohoto souboru dat při 

ocenění je poměrně spolehlivé v porovnání s daty sekundárními. Ve většině případů se 

u nepřímého porovnání cena referenčního vzorku přebírá na základě sekundárních dat, 

které jsou dostupné v různých databázích např. Českého statistického úřadu. Tyto data 

ovšem neposkytují údaje o vlastnostech referenčního vzorku a nelze tudíž zjistit, v čem se 

posuzovaný subjekt od něj liší, což může vést ke zkreslení výsledku ocenění. [17] 

 

4.2.2 Využití porovnávacího přístupu při oceňování pozemků ovlivněných těžbou 

nerostných surovin 

Jak již bylo zmíněno výše, porovnávací přístup patří k nejužívanějším postupům 

při odhadu tržní hodnoty pozemků a má také nejvyšší indikační hodnotu pro odhad této 

tržní hodnoty, ale v praktickém využití při oceňování jednotlivých pozemků zasažených 

těžbou nerostných surovin tento přístup naráží na kritický nedostatek dat nutných 

pro aplikaci tohoto přístupu a tudíž se v této oblasti stává obtížně použitelný. Zejména se 

jedná o nedostatek prodaných nebo nabízených pozemků, které by sloužily pro přímé 

porovnání nebo pro vytvoření referenčního vzorku u nepřímého porovnání, protože 

v drtivé většině kupních smluv se pozemky prodávají hromadně, kdy se na jedné kupní 

smlouvě vyskytuje několik pozemků s různým způsobem využití a druhem pozemku. 

Kupních smluv s jedním pozemkem nebo s pozemky se stejným způsobem využití 

a druhem pozemku nebo s cenou uvedenou za 1 m
2
 takovéhoto pozemku se vyskytuje malé 

množství, v nabídkách realitních společností nebo serverů se tyto pozemky také téměř 

nevyskytují a tudíž je tento postup pro zjištění tržní hodnoty v praxi téměř nepoužitelný.  
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4.2.3 Výnosový přístup k oceňování pozemků 

Druhým z možných přístupů k tržnímu ocenění je výnosový přístup oceňování 

nemovitostí. Obecně je reprezentován výnosovou hodnotou, která představuje čistě 

ekonomický pohled na vlastnictví nemovitosti jako věci, která má přinášet zisk. Výpočet 

výnosové hodnoty se provádí zpětně součtem všech předpokládaných čistých výnosů 

z pronájmu nemovitosti, protože se jedná o budoucí výnosy je nutné je převést 

na současnou hodnotu a to se provádí odúročením neboli diskontováním na současnou 

hodnotu. Můžeme tedy říci, že výnosová hodnota nemovitosti je součtem všech 

diskontovaných (odúročených) předpokládaných budoucích čistých výnosů z jejího 

pronájmu. 

Odhad hodnoty pozemku výnosovou metodou je založen na předpokladu 

budoucího prospěchu, který lze od vlastnictví pozemku očekávat. Je vždy nutné brát 

v úvahu, že jde o prospěch budoucí, který lze očekávat, a tudíž ho nikdy nelze specifikovat 

se stoprocentní spolehlivostí. Prospěch z vlastnictví pozemku se označuje jako pozemková 

renta, kterou se rozumí pravidelný konstantní výnos plynoucí z pronájmu pozemku 

v závislosti na právech užívat půdu. 

Pokud známe výše pozemkových rent v dané lokalitě, je možno jejich kapitalizací 

odhadnout výnosovou hodnotu pozemků, přičemž způsob kapitalizace renty je poplatný 

délce jejího trvání a srovnatelným mírám zúročení půdy v okolí. Protože se pozemky 

neopotřebovávají a jejich životnost je neomezená a pronájmy půdy jsou většinou 

dlouhodobější, můžeme pro výpočet použít následující vztahy [1]: 

 pro věčnou rentu, konstantní výnos po neomezenou dobu 

   
 

 
 

(1) 

kde: CV … výnosová hodnota (věčná renta), 

z …. očekávaný čistý reprezentativní výnos v roce následujícím 

po datu ocenění, případně jeden výnos z řady konstantních 

perpetuálních výnosů, 

i ….. setinná úroková míra, [1] 

 pro konstantní výnos po určitou dobu, bez prodeje na konci 

      
    

    
  

     (2) 

kde: CV … výnosová hodnota (věčná renta), 

z …. očekávaný čistý reprezentativní výnos v roce následujícím 

po datu ocenění, případně jeden výnos z řady konstantních 

perpetuálních výnosů, 

q … úročitele, 

n …. počet budoucích let po které budou dosahovány výnosy, 

i ….. setinná úroková míra, [1] 
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 pro konstantní výnos po určitou dobu, s prodejem na konci 

      
    

    
  

 

  
 

     (3) 

kde: CV … výnosová hodnota (věčná renta), 

z …. očekávaný čistý reprezentativní výnos v roce následujícím 

po datu ocenění, případně jeden výnos z řady konstantních 

perpetuálních výnosů, 

q … úročitele, 

n …. počet budoucích let po které budou dosahovány výnosy, 

i ….. setinná úroková míra, 

R … předpokládaná cena zbytku v roce n, [1] 

 pro proměnlivý výnos v prvních letech, poté výnos konstantní, bez prodeje 

na konci 

     
  
  

 

   

  
 

    
 

      (4) 

kde: CV … výnosová hodnota (věčná renta), 

m … počet budoucích let od data odhadu, pro která známe nebo 

můžeme předpokládat výši výnosu, který bude v jednotlivých 

letech proměnlivý, 

t ….. rok, ze kterého je počítán výnos, 

zt …. zisk v budoucím roce - t -  (v peněžních jednotkách), 

z …. zisk v letech m+1, m+2 atd. předpokládáme po dlouhou dobu 

čistý výnos konstantní ve výši zm, 

q … úročitele, [1] 

 pro proměnlivý výnos v prvních letech, poté výnos konstantní, s prodejem 

na konci 

     
  
  

 

   

  
 

  
 
    

    
  

 

      
 

     (5) 

kde: CV … výnosová hodnota (věčná renta), 

m … počet budoucích let od data odhadu, pro která známe nebo 

můžeme předpokládat výši výnosu, který bude v jednotlivých 

letech proměnlivý, 

n …. Počet dalších budoucích let, pro která můžeme předpokládat 

konstantní výši čistého výnosu z, 
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t ….. rok, ze kterého je počítán výnos, 

zt …. zisk v budoucím roce - t -  (v peněžních jednotkách), 

z …. zisk v letech m+1, m+2 atd. předpokládáme po dlouhou dobu 

čistý výnos konstantní ve výši zm, 

q … úročitele, 

R … cena zbytku, realizovaná v roce (m+n), kterou je třeba odborně 

odhadnout. [1] 

Metody se zbytkem na konci se uplatňují především při oceňování podniků. 

Při výpočtu tržní hodnoty výnosovým způsobem musíme brát v úvahu, že tyto 

pozemky se mnohdy nacházejí nad ložiskem nerostu a výnos z těžby ložiska není 

neomezen, proto v případě, že se bude jednat o cenění pozemku nad ložiskem nerostů, 

musí být uvažována pouze doba těžby ložiska pod tímto pozemkem. [27] 

Výnosy z nájemného pronajatých pozemků je třeba brát v úvahu v daném místě 

a čase obvyklé, tedy ve výši obvyklého nájmu a to je třeba při ocenění doložit. Je nutné 

brát v úvahu také náklady na dosažení příjmů z nájemného, jakými jsou daň z nemovitosti, 

náklady spojené se správou nemovitostí např. sjednávání a rozvazování nájemních smluv, 

vybírání nájemného. 

Pokud v dané lokalitě známe výši pozemkových rent je možné kapitalizací 

odhadnout výnosovou hodnotu pozemků. Míry kapitalizace u pozemků jsou nižší než 

u staveb nebo nemovitostí jako celků tj. stavba a pozemek, protože investice do pozemků 

bývá bezpečnější než u staveb a stavby zastarávají a skrývají v sobě nejrůznější potenciální 

rizika. 

4.2.4 Využití výnosového přístupu při oceňování pozemků ovlivněných těžbou 

nerostných surovin 

Využití tohoto přístupu k ocenění pozemků určených k těžbě nerostných surovin 

stejně jako u porovnávacího přístupu naráží na nedostatek dat nutných k výpočtu 

pozemkové renty. Nájemní smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství společnosti, 

a tudíž je pouze na vůli obou stran, mezi kterými byla nájemní smlouva uzavřena, zda 

umožní nahlédnout do této smlouvy nebo zda poskytnou potřebné údaje pro výpočet 

výnosové hodnoty třetí osobě. Pokud však je zadavatelem ocenění takovéhoto pozemku 

subjekt, který v dané oblasti má pronajaty nebo pronajímá tyto pozemky, pak přístup 

k těmto datům oceňovatel patrně získá, a tudíž bude možné využít tento přístup k indikaci 

tržní hodnoty daného pozemku aplikací výnosového přístupu. 

Od 1. 1. 2014 jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí i nájemní smlouvy, 

tudíž bude možné získání těchto informací i z tohoto zdroje. Tato evidence ovšem není 

povinná a zápis tohoto nájmu je možný jen se souhlasem obou stran, tedy vlastníka 

nemovitosti a nájemce. Tento zápis je pouze evidenční, tudíž získat potřebné množství dat 

pro výnosové ocenění bude i nadále problematické.  



Jana Lukšová: Komparace metod oceňování pozemků ovlivněných těžbou nerostných 

surovin 

 

2014  30 

5 Praktická část 

V této části je provedeno ocenění konkrétních pozemků, které jsou vybrány 

na základě získaných kupních smluv z let 2010 až 2013, kdy platila vyhláška Ministerstva 

financí ČR č. 3/2008 Sb. Jelikož u drtivé většiny kupních smluv se v předmětu kupní 

smlouvy objevuje více pozemků různého způsobu využití a druhu, jsou tyto pozemky 

nejprve prověřeny, zda slouží k účelu těžby nerostných surovin a jim obdobných činností 

a s nimi souvisejícími pracemi, a poté jsou oceněny administrativně jako celek dle 

příslušného paragrafu oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb. Ocenění je provedeno vždy k datu 

uzavření konkrétní smlouvy podle v té době platné oceňovací vyhlášky. Následně je 

celková zjištěná cena za pozemky uvedené v předmětu kupní smlouvy k datu uzavření 

kupní smlouvy porovnána s cenou uvedenou v dané kupní smlouvě a poté je kvantifikován 

jejich rozdíl. Takto je provedeno porovnání u 32 případů ocenění dle kupních smluv. Takto 

získána data jsou následně zpracována dle statistických metod a vyhodnocena. 

Z důvodu komplexního prověření metodiky administrativního oceňování pozemků 

je v této části provedeno také srovnání administrativního ocenění vybraných pozemků 

s kupními smlouvami uzavřenými v letech 2010 – 2013, kdy tyto pozemky jsou oceněny 

jednak podle vyhlášky č. 3/2008 Sb., platné v daném roce a jednak podle oceňovací 

vyhlášky č. 441/2013 Sb. účinné od 1. 1. 2014. Je zkoumán rozdíl ve zjištěných cenách 

metodikou administrativního oceňování vedoucí k určení administrativní ceny pozemku 

používanou do 31. 12. 2013 včetně a po 1. 1. 2014 včetně. Ceny pozemků během období 

let 2010 – 2013 nepodléhaly výrazným změnám, jejich vývoj byl pozvolný, což můžeme 

soudit podle oceňovacích vyhlášek platných v letech 2010 – 2013, protože vyhlášky mají 

reagovat na situaci na trhu a v těchto vyhláškách nedošlo téměř k žádným změnám 

ve vztahu k oceňování těchto pozemků a tudíž toto srovnání zjištěných administrativních 

cen vybraných pozemků v letech 2010 – 2013 a 2014 podle v té době platných vyhlášek 

přinese zajímavé porovnání staré a nové metodiky administrativního ocenění těchto 

pozemků. 

5.1 Výběr pozemků 

Pozemky, které jsou předmětem zkoumání disertační práce, jsou vybrány 

na základě § 28 odstavec 7 oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., kde jsou definovány jako 

pozemky, na které bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území, týkající se těžebních 

a jim obdobných činností nebo s nimi souvisejícími pracemi na zemském povrchu, 

zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek. K těmto pozemkům jsou ještě 

v rámci komplexního zpracování práce zařazeny i pozemky, které dle územního plánu 

dané obce budou sloužit k těžbě nerostných surovin. [6] 

Výběr konkrétních pozemků použitých pro ocenění cenou administrativní je 

proveden na základě výběru těžených ložisek nevýhradních nerostů z registru Státní 

báňské správy zpracované ke dni 13. 9. 2013 z Přehledu ložisek nevýhradních nerostů 

s těžbou v ČR, který se nachází v Příloze 3 této práce. [25] 
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Obrázek 2: Rozmístění ložisek s oceňovanými pozemky 

Zdroj: [24] + vlastní úprava a doplnění 

Pro konkrétní výběr pozemků jsou zvolena těžená ložiska nevýhradních nerostů 

kamene, písku a štěrkopísků v rámci celé ČR. Poté jsou tato ložiska prověřena 

v pozemkovém katastru nemovitostí a jsou přednostně vybírány pozemky, které mají 

v katastru nemovitostí v druhu využití uvedeno dobývací prostor, a které byly prodány 

na základě kupní smlouvy uzavřené mezi roky 2010 – 2013, ukázky typických kupních 

smluv jsou v Příloze 4 a 5 této práce. Dále pak pozemky, nacházející se v územním plánu 

obce v území s těžbou nerostných surovin, i když nemají v katastru nemovitostí jako 

způsob využití uveden dobývací prostor. 

Jelikož předmětem získaných kupních smluv je více pozemků, s různým způsobem 

využití a druhem dle katastru nemovitostí, jsou tyto pozemky následně prověřeny, zda 

slouží k účelu těžby suroviny nebo s nimi souvisejícími pracemi a tudíž mohou být 

oceněny dle zmíněného § 28 odstavce 7 oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů nebo vyhlášky č. 441/2013 Sb., (oceňovací vyhláška) v § 9 odstavci 2, 

jak uvádí zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění, v § 9 odst. 5 [7]: 

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

nemovitostí.
5
) Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným 

stavem se vychází při oceňování ze skutečného stavu“. Toto prověření spočívá v ověření, 

zda se daný pozemek nachází v prostoru ložiska a v územním plánu obce v území s těžbou 

nerostných surovin.   

http://zakony.centrum.cz/zakon-o-ocenovani-majetku/cast-1-hlava-2-dil-2#note0005
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5.2 Administrativní ocenění vybraných pozemků v letech 2010 - 2013 

5.2.1 Ocenění pozemků ložiska Bernartice nad Odrou 

Jako první případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska štěrkopísků 

Bernartice nad Odrou. 

5.2.1.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Bernartice nad Odrou 

Těžená surovina:   štěrkopísky 

Kraj:     Moravskoslezský 

Katastrální území:   Bernartice nad Odrou 

Obec:     Bernartice nad Odrou 

 

5.2.1.2 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 1057/3, 1058/1 ložiska Bernartice 

nad Odrou s datem 5. 12. 2011 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající prodává kupujícím pozemky popsané v čl. I. 

této smlouvy jak stojí a leží se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvími 

do společného jmění manželů – kupujících za dohodnutou kupní cenu ve výši 15.000,-Kč, 

slovy patnácttisíc korun českých a kupující pozemky popsané v čl. I. této smlouvy jak stojí 

a leží se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvími za dohodnutou kupní cenu 

ve výši 15.000,-Kč slovy patnácttisíc korun českých do společného jmění manželů kupují.“ 
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5.2.1.3 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 1057/3, 1058/1 ložiska Bernartice 

nad Odrou k datu 5. 12. 2011 

Tabulka 1: Administrativní ocenění pozemků ložiska Bernartice nad Odrou 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Bernartice nad Odrou ke dni 5. 12. 2011 

Vstupní údaje 

Název obce Bernartice nad Odrou 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   923 

Parcelní čísla pozemků 1057/3, 1058/1 

Celková výměra pozemků cv m
2 1 569 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 70 
ZC = Cp x 2 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 35 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší než 

1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 60,78 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 8 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,309 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,327 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 95 365,33 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 60,78 

Celková výměra pozemků cv m
2 1569 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 5. 12. 2011 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 95 370 

Zdroj: [4] + vlastní zpracování 

5.2.1.4 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 1060/38, 1057/1 ložiska Bernartice 

nad Odrou s datem 5. 12. 2011 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající prodává kupujícím pozemky popsané v čl. I. 

této smlouvy jak stojí a leží se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvími 

do společného jmění manželů – kupujících za dohodnutou kupní cenu ve výši 485.000,-Kč, 

slovy čtyřistaosmdesátpěttisíc korun českých a kupující pozemky popsané v čl. I. této 

smlouvy jak stojí a leží se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvími 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 485.000,-Kč slovy čtyřistaosmdesátpěttisíc korun 

českých do společného jmění manželů kupují.“ 
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5.2.1.5 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 1060/38, 1057/1 ložiska Bernartice 

nad Odrou k datu 5. 12. 2011 

Tabulka 2: Administrativní ocenění pozemků ložiska Bernartice nad Odrou 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Bernartice nad Odrou ke dni 5. 12. 2011 

Vstupní údaje 

Název obce Bernartice nad Odrou 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   923 

Parcelní čísla pozemků 1068/38, 1057/1 

Celková výměra pozemků cv m
2 70 541 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 70 
ZC = Cp x 2 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 35 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 60,78 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 8 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,309 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,327 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 4 287 549,81 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 60,78 

Celková výměra pozemků cv m
2 705 41 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 5. 12. 2011 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 4 287 550 

Zdroj: [4] + vlastní zpracování 

5.2.1.6 Kupní smlouva na pozemky par. č. 1056/3 ložiska Bernartice nad Odrou 

s datem 27. 3. 2012 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající prodává kupujícím pozemek popsaný v čl. I. 

této smlouvy jak stojí a leží se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvími 

do společného jmění manželů – kupujících za dohodnutou kupní cenu ve výši 1500,-Kč, 

slovy jedenttisícpětset korun českých ….“ 
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5.2.1.7 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 1056/3 ložiska Bernartice 

nad Odrou k datu 27. 3. 2012 

Tabulka 3: Administrativní ocenění pozemků ložiska Bernartice nad Odrou 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Bernartice nad Odrou ke dni 27. 3. 2012 

Vstupní údaje 

Název obce Bernartice nad Odrou 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   936 

Parcelní čísla pozemků 1056/3 

Celková výměra pozemků cv m
2 38 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 70 
ZC = Cp x 2 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 35 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší než 

1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 61,15 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 8 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,302 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,330 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 2 323,80 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 61,15 

Celková výměra pozemků cv m
2 38 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 27. 3. 2012 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 2 320 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování  
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5.2.2 Ocenění pozemků ložiska Boršice u Buchlovic 3 a 4 

Jako další případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska písků 

a štěrkopísků Boršice u Buchlovic. 

5.2.2.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Boršice u Buchlovic 3 a 4 

Těžená surovina:   písky, štěrkopísky 

Kraj:     Zlínský 

Katastrální území:   Boršice u Buchlovic 

Obec:     Boršice 

 

5.2.2.2 Kupní smlouva na pozemky par. č. 5063/205, 5076/15 ložiska Boršice 

u Buchlovic 3 a 4 s datem 5. 11. 2011 

Vyňato z kupní smlouvy: „Kupní cena nemovitostí je smluvními stranami 

stanovena dohodou v celkové výši 40.200,- Kč (slovy: Čtyřicettisícdvěstěkorunčeských). 

Převod nemovitostí dle této smlouvy je ve smyslu § 56 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty v platném znění osvobozen od DPH.“ 
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5.2.2.3 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 5063/205, 5076/15 ložiska Boršice 

u Buchlovic 3 a 4 k datu 5. 11. 2011 

Tabulka 4: Administrativní ocenění pozemků ložiska Boršice u Buchlovic 3 a 4 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Boršice u Buchlovic 3 a 4 ke dni 5. 11. 2011 

Vstupní údaje 

Název obce Boršice 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   2 251 

Parcelní čísla pozemků 5063/205, 5076/15 

Celková výměra pozemků cv m
2 804 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 44,27 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 44,27 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší než 

1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 50,20 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 8 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,309 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,427 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 40 361,14 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 50,20 

Celková výměra pozemků cv m
2 804 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 5. 11. 2011 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 40 360 

Zdroj: [4] + vlastní zpracování 
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5.2.2.4 Kupní smlouva na pozemky par. č. 5063/204, 5076/14 ložiska Boršice 

u Buchlovic 3 a 4 s datem 4. 6. 2012 

Vyňato z kupní smlouvy: „Kupní cena nemovitostí je smluvními stranami 

stanovena dohodou v celkové výši 20.000,- Kč (slovy: Dvacettisíckorunčeských). Převod 

nemovitostí dle této smlouvy je ve smyslu § 56 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty v platném znění osvobozen od DPH.“ 

5.2.2.5 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 5063/204, 5076/14 ložiska Boršice 

u Buchlovic 3 a 4 k datu 4. 6. 2012 

Tabulka 5:Administrativní ocenění pozemků ložiska Boršice u Buchlovic 3 a 4 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Boršice u Buchlovic 3 a 4 ke dni 4. 6. 2012 

Vstupní údaje 

Název obce Boršice 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   2 233 

Parcelní čísla pozemků 5063/204, 5076/14 

Celková výměra pozemků cv m
2 986 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 44,14 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 44,14 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší než 

1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 45,11 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 8 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,302 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,386 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 44 474,81 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 45,11 

Celková výměra pozemků cv m
2 986 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 4. 6. 2012 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 44 480 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování  
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5.2.2.6 Kupní smlouva na pozemky par. č. 5063/208, 5076/26 ložiska Boršice 

u Buchlovic 3 a 4 s datem 9. 7. 2012 

Vyňato z kupní smlouvy: „Kupní cena nemovitostí je smluvními stranami 

stanovena dohodou v celkové výši 25.075,- Kč (slovy: 

Dvacetpěttisícsedmdesátpětkorunčeských). Převod nemovitostí dle této smlouvy je 

ve smyslu § 56 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění 

osvobozen od DPH.“ 

5.2.2.7 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 5063/208, 5076/26 ložiska Boršice 

u Buchlovic 3 a 4 k datu 9. 7. 2012 

Tabulka 6: Administrativní ocenění pozemků ložiska Boršice u Buchlovic 3 a 4 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Boršice u Buchlovic 3 a 4 ke dni 9. 7. 2012 

Vstupní údaje 

Název obce Boršice 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   2 233 

Parcelní čísla pozemků 5063/208, 5076/26 

Celková výměra pozemků cv m
2 1 003 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 44,14 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 44,14 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší než 

1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 45,11 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 8 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,302 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,386 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 45 241,62 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 45,11 

Celková výměra pozemků cv m
2 1 003 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 9. 7. 2012 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 45 240 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování  
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5.2.3 Ocenění pozemků ložiska Čavyně 

Jako další případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska štěrkopísků 

Čavyně. 

5.2.3.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Čavyně 

Těžená surovina:   štěrkopísky 

Kraj:     Jihočeský 

Katastrální území:   Čavyně 

Obec:     Vodňany 

 

5.2.3.2 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 377 ložiska Čavyně s datem 1. 10. 2012 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající prodává předmětný pozemek, specifikován 

v čl. I. Této kupní smlouvy, se všemi právy, součástmi a příslušenstvím tak, jak tuto 

nemovitost užíval, nebo byl oprávněn užívat, kupujícímu, a to za dohodnutou kupní cenu 

celkem 500.000,-Kč, slovy Pět-set-tisíc-korun-českých. Kupující předmětný pozemek 

za tuto cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. Celá kupní cena byla kupujícím 

zaplacena před podpisem této smlouvy a prodávající příjem celé kupní ceny podpisem této 

kupní smlouvy potvrzuje.“ 
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5.2.3.3 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 377 ložiska Čavyně k datu 

1. 10. 2012 

Tabulka 7: Administrativní ocenění pozemků ložiska Čavyně 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Čavyně ke dni 1. 10. 2012 

Vstupní údaje 

Název obce Vodňany 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   6 942 

Parcelní čísla pozemků 377 

Celková výměra pozemků cv m
2 29 614 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 79,05 
ZC = Cp x 1,00 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 79,05 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 71,93 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   0,75 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,302 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,527 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 2 130 090,49 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 71,93 

Celková výměra pozemků cv m
2 29 614 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 10. 2012 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 2 130 090 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 

 

5.2.3.4 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 344 ložiska Čavyně s datem 22. 7. 2013 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající prodává kupujícímu a kupující kupuje 

předmětný pozemek se všemi součástmi a příslušenstvím do svého výlučného vlastnictví, 

a to za cenu podle Dodatku č. 1 ke znaleckému posudku Ing. Jana Hoška ze dne 

21. 11. 2012 za cenu ve výši 1,800.000,- Kč (slovy: jedenmilionosmsettisíc korun 

českých).“ 
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5.2.3.5 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 344 ložiska Čavyně k datu 

22. 7. 2013 

Tabulka 8: Administrativní ocenění pozemků ložiska Čavyně 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Čavyně ke dni 22. 7. 2013 

Vstupní údaje 

Název obce Vodňany 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   6 976 

Parcelní čísla pozemků 344 

Celková výměra pozemků cv m
2 15 751 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 79,31 
ZC = Cp x 1,00 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 79,31 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 74,07 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   0,75 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,285 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,545 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 1 166 698,12 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 74,07 

Celková výměra pozemků cv m
2 15 751 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 22. 7. 2013 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 1 166 700 

Zdroj: [6] + vlastní zpracování 
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5.2.4 Ocenění pozemků ložiska Černuc 2 

Jako další případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska štěrkopísků 

Černuc 2. 

5.2.4.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Černuc 2 

Těžená surovina:   štěrkopísky 

Kraj:     Středočeský 

Katastrální území:   Miletice u Velvar 

Obec:     Černuc 

 

5.2.4.2 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 603 ložiska Černuc 2 s datem 12. 5. 2011 

Vyňato z kupní smlouvy: „Oba prodávající prodávají touto smlouvou, každý svoji 

ideální polovinu z celku, nemovitost uvedenou v čl. I této smlouvy, se vším příslušenstvím 

a oučástmi, právy a povinnostmi, kupujícím, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 

Kč 400.000,- (slovy: čtyři sta tisíc korun českých). Kupující pak výše uvedenou nemovitost 

kupují a přejímají do svého SJM.“ 
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5.2.4.3 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 603 ložiska Černuc 2 k datu 

12. 5. 2011 

Tabulka 9: Administrativní ocenění pozemků ložiska Černuc 2 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Černuc 2 ke dni 12. 5. 2011 

Vstupní údaje 

Název obce Černuc 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   987 

Parcelní čísla pozemků 603 

Celková výměra pozemků cv m
2 58 366 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 35,00 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 35,00 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 73,89 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 8 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,309 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,795 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 4 312 378,55 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 73,89 

Celková výměra pozemků cv m
2 58 366 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 12. 5. 2011 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 4 312 380 

Zdroj: [4] + vlastní zpracování 
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5.2.5 Ocenění pozemků ložiska Dalovice u Mladé Boleslavi 

Jako další případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska štěrkopísků 

Dalovice u Mladé Boleslavi. 

5.2.5.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Dalovice u Mladé Boleslavi 

Těžená surovina:   štěrkopísky 

Kraj:     Středočeský 

Katastrální území:   Dalovice u Mladé Boleslavi 

Obec:     Dalovice 

 

5.2.5.2 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 138/5, 868/11 ložiska Dalovice u Mladé 

Boleslavi s datem 6. 8. 2012 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající prodávají kupujícímu nově utvořenou 

pp. č. 138/5 ve výměře 167 m
2
, kultura ostatní plocha, dobývací prostor, která byla 

vytvořena podle GP č. 436-45/2012 pro k.ú. Dalovice u Mladé Boleslavi a nově utvořenou 

pp. č. 868/22 ve výměře 683 m
2
, kultura ostatní prostor, dobývací prostor, která vznikla 

podle geometrického plánu č. 435-45/2012 v k.ú. Dalovice u Mladé Boleslavi se všemi 

součástmi a příslušenstvím, a se všemi právy a povinnostmi, za vzájemně sjednanou kupní 

cenu a to: 807.500,- Kč, slovy: osmsetsedmtisícpětsetkorunčeských, a ten uvedené 

nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi za tuto kupní cenu 

do výlučného vlastnictví kupuje.“ 
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5.2.5.3 Administrativní ocenění pozemků ložiska Dalovice u Mladé Boleslavi k datu 

6. 8. 2012 

Tabulka 10: Administrativní ocenění pozemků ložiska Dalovice u Mladé Boleslavi 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Dalovice u Mladé Boleslavi ke dni 6. 8. 2012 

Vstupní údaje 

Název obce Dalovice 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   205 

Parcelní čísla pozemků 138/5, 868/11 

Celková výměra pozemků cv m
2 850 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 87,5 
ZC = Cp x 2,5 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 35 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 118,14 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 8 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,302 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,51 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 100 415,40 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 118,14 

Celková výměra pozemků cv m
2 850 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 6. 8. 2012 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 100 420 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 
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5.2.6 Ocenění pozemků ložiska Dobříň – jih 1 

Jako následující případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska 

štěrkopísků Dobříň – jih 1. 

5.2.6.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Dobříň- jih 1 

Těžená surovina:   štěrkopísky 

Kraj:     Ústecký 

Katastrální území:   Záluží u Roudnice nad Labem 

Obec:     Záluží 

 

5.2.6.2 Kupní smlouva na pozemky parc. č. PK 257 ložiska Dobříň – jih 1 s datem 

7. 12. 2012 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající touto smlouvou prodává v čl. I. této 

smlouvy uvedenou nemovitost, se všemi právy a povinnostmi, za vzájemně dohodnutou 

kupní cenu 63,-Kč/m
2
, celkem tedy za 264.852,-Kč, (slovy: 

Dvěstěšedesátčtyřitisícosmsetpadesátdva Korunčeských) kupujícímu, který pak tyto 

nemovitosti, za zde uvedenou kupní cenu touto smlouvou kupuje do svého výhradního 

vlastnictví.“ 
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5.2.6.3 Administrativní ocenění pozemků parc. č. PK 257 ložiska Dobříň – jih 1 

k datu 7. 12. 2012 

Tabulka 11: Administrativní ocenění pozemku ložiska Dobříň - jih 1 

Administrativní ocenění pozemku ložiska Dobříň - jih 1 ke dni 7. 12. 2012 

Vstupní údaje 

Název obce Záluží 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   156 

Parcelní číslo pozemku PK 257 

Celková výměra pozemku cv m
2 4 204 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 35,00 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 35,00 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 47,16 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,302 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,509 

Výpočet zjištěné ceny pozemku 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 198 267,57 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 47,16 

Celková výměra pozemků cv m
2 4 204 

Celková zjištěná cena pozemku ke dni 7. 12. 2012 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 198 270 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 

5.2.6.4 Kupní smlouva na pozemky parc. č. PK 259 ložiska Dobříň – jih 1 s datem 

7. 12. 2012 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající touto smlouvou prodává v čl. I. Této 

smlouvy uvedenou nemovitost, se všemi právy a povinnostmi, za vzájemně dohodnutou 

kupní cenu 63,-Kč/m
2
, celkem tedy za 316.764,-Kč, (slovy: 

Třistašestnácttisícsedmsetšedesátčtyři Korun českých) kupujícímu, který pak tyto 

nemovitosti, za zde uvedenou kupní cenu touto smlouvou kupuje do svého výhradního 

vlastnictví.“ 
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5.2.6.5 Administrativní ocenění pozemků parc. č. PK 259 ložiska Dobříň – jih 1 

k datu 7. 12. 2012 

Tabulka 12: Administrativní ocenění pozemku ložiska Dobříň - jih 1 

Administrativní ocenění pozemku ložiska Dobříň - jih 1 ke dni 7. 12. 2012 

Vstupní údaje 

Název obce Záluží 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   156 

Parcelní číslo pozemku PK 259 

Celková výměra pozemků cv m
2 5 028 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 35,00 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 35,00 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 47,16 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,302 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,509 

Výpočet zjištěné ceny pozemku 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 237 128,77 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 47,16 

Celková výměra pozemků cv m
2 5 028 

Celková zjištěná cena pozemku ke dni 7. 12. 2012 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 237 130 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 
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5.2.6.6 Směnná smlouva na pozemky parc. č. 267, 268, 282/1, 282/2, 297, PK 274/1, 

PK 280 ložiska Dobříň – jih 1 s datem 12. 12. 2012 

Vyňato z kupní smlouvy: „Smluvní strany oceňují pro účely směny dle této smlouvy 

nemovitosti dohodou následovně: 

a, nemovitosti uvedené v čl. I. se oceňují částkou 79,57 Kč/m
2
, tj. celková cena 

těchto pozemků o výměře 33.111m
2
 je 2.634.642Kč.“ 

5.2.6.7 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 267, 268, 282/1, 282/2, 297, PK 

274/1, PK 280 ložiska Dobříň – jih 1 k datu 12. 12. 2012 

Tabulka 13: Administrativní ocenění pozemků ložiska Dobříň - jih 1 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Dobříň - jih 1 ke dni 12. 12. 2012 

Vstupní údaje 

Název obce Záluží 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   156 

Parcelní čísla pozemků 
267, 268, 282/1, 282/2, 297, 

PK 274/1, PK 280 

Celková výměra pozemků cv m
2 33 111 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 35,00 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 35,00 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 47,16 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,302 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,509 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 1 561 569,38 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 47,16 

Celková výměra pozemků cv m
2 33 111 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 12. 12. 2012 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 1 561 570 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování  
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5.2.7 Ocenění pozemků ložiska Dolní Lutyně – Velké Lány 

Jako další případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska štěrkopísků 

Dolní Lutyně – Velké Lány. 

5.2.7.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Dolní Lutyně – Velké Lány 

Těžená surovina:   štěrkopísky 

Kraj:     Moravskoslezský 

Katastrální území:   Dolní Lutyně 

Obec:     Dolní Lutyně 

 

5.2.7.2 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 4171/4, 4171/11, 4172/10, 4172/15, 4173/1 

ložiska Dolní Lutyně – Velké Lány s datem 27. 4. 2010 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající tímto prodává nemovitosti uvedené v čl. I. 

této kupní smlouvy do vlastnictví kupující za dohodnutou celkovou kupní cenu 

ve výši 266.400,-Kč (slovy: dvěstěšedesátšesttisícčtyřista kurun českých) a kupující 

tyto nemovitosti za tuto dohodnutou kupní cenu do svého vlastnictví kupuje.“ 
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5.2.7.3 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 4171/4, 4171/11, 4172/10, 4172/15, 

4173/1 ložiska Dolní Lutyně – Velké Lány k datu 27. 4. 2010 

Tabulka 14: Administrativní ocenění pozemků ložiska Dolní Lutyně - Velké Lány 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Dolní Lutyně - Velké Lány ke dni 27. 4. 2010 

Vstupní údaje 

Název obce Dolní Lutyně 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   4 936 

Parcelní číslo pozemků 
4171/4, 4171/11, 4172/10, 

4172/15, 4173/1 

Celková výměra pozemků cv m
2 8 052 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 64,18 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 64,18 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 73,93 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 8 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,287 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,438 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 595 321,78 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 73,93 

Celková výměra pozemků cv m
2 8 052 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 27. 4. 2010 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 595 320 

Zdroj: [3] + vlastní zpracování 
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5.2.7.4 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 510/2, 510/3, 584/1, 4077/2, 4094/8, 

4173/8 ložiska Dolní Lutyně – Velké Lány s datem 27. 4. 2010 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající tímto prodává nemovitosti uvedené v čl. I. 

této kupní smlouvy do vlastnictví kupující za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 

629.400,-Kč (slovy: šestsetdvacetdevěttisícčtyřista kurun českých) a kupující tyto 

nemovitosti za tuto dohodnutou kupní cenu do svého vlastnictví kupuje.“ 

 

5.2.7.5 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 510/2, 510/3, 584/1, 4077/2, 4094/8, 

4173/8 ložiska Dolní Lutyně – Velké Lány s datem 27. 4. 2010 

Tabulka 15:Administrativní ocenění pozemků ložiska dolní Lutyně - Velké Lány 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Dolní Lutyně - Velké Lány ke dni 27. 4. 2010 

Vstupní údaje 

Název obce Dolní Lutyně 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   4 936 

Parcelní číslo pozemků 
510/2, 510/3, 584/1, 4077/2, 

4094/8, 4172/11, 4173/8 

Celková výměra pozemků cv m
2 7 510 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 64,18 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 64,18 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 73,93 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 8 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,287 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,438 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 555 249,20 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 73,93 

Celková výměra pozemků cv m
2 7 510 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 27. 4. 2010 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 555 250 

Zdroj: [3] + vlastní zpracování  
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5.2.8 Ocenění pozemků ložiska Dubňany – Louky na pískách 

Jako další případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska maltéřských 

písků Dubňany – Louky na pískách. 

5.2.8.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Dubňany – Louky na pískách 

Těžená surovina:   písky maltéřské 

Kraj:     Jihomoravský 

Katastrální území:   Dubňany 

Obec:     Dubňany 

 

5.2.8.2 Kupní smlouva na pozemky PK 2768 ložiska Dubňany – Louky na pískách 

s datem 1. 11. 2011 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající prodává nemovitost uvedenou v článku I. 

se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou cenu 300 000,- Kč včetně DPH (slovy: 

třistatisíckorunčeských) kupujícímu, který tuto nemovitost za tuto cenu do svého výlučného 

vlastnictví kupuje.“ 
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5.2.8.3 Administrativní ocenění pozemků PK 2768 ložiska Dubňany – Louky 

na pískách k datu 1. 11. 2011 

Tabulka 16: Administrativní ocenění pozemků ložiska Dubňany 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Dubňany ke dni 1. 11. 2011 

Vstupní údaje 

Název obce Dubňany 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   6 509 

Parcelní čísla pozemků PK 2768 

Celková výměra pozemků cv m
2 5 424 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 151,69 
ZC = Cp x 2 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 75,84 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 130,03 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 8 § 28 K   0,75 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,309 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,495 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 705 277,02 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 130,03 

Celková výměra pozemků cv m
2 5 424 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 11. 2011 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 705 280 

Zdroj: [4] + vlastní zpracování 
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5.2.9 Ocenění pozemků ložiska Charvátská Nová Ves 

Jako další případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska štěrkopísků 

Charvátská Nová Ves. 

5.2.9.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Charvátská Nová Ves 

Těžená surovina:   štěrkopísky 

Kraj:     Jihomoravský 

Katastrální území:   Charvátská Nová Ves 

Obec:     Břeclav 

 

5.2.9.2 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 1238/106, 1238/130, 1238/142 ložiska 

Charvátská Nová Ves s datem 9. 12. 2013 

Vyňato z kupní smlouvy: „Kupní cena za touto smlouvou převáděné nemovitosti 

byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 501.760,- Kč, slovy: 

pětsetjedentisícsedmsetšedesát korun českých. Kupní cena byla mezi účastníky smlouvy 

vypořádána tak, že kupující zaplatil prodávajícímu celou kupní cenu v hotovosti před 

podpisem této kupní smlouvy ve dvou splátkách to tak, že první splátka ve výši 300.000,-Kč 

byla zaplacena dne 5. 12. 2013 a druhá splátka ve výši 201.760,-Kč byla zaplacena dne 

6. 12. 2013. Prodávající prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že celá kupní 

cena byla zaplacena kupujícím před podpisem této kupní smlouvy.“ 
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5.2.9.3 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 1238/106, 1238/130, 1238/142 

ložiska Charvátská Nová Ves k datu 9. 12. 2013 

Tabulka 17: Administrativní ocenění pozemků ložiska Charvátská Nová Ves 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Charvátská Nová Ves ke dni 9. 12. 2013 

Vstupní údaje 

Název obce Břeclav 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   25 015 

Parcelní čísla pozemků 1238/106, 1238/130, 1238/142 

Celková výměra pozemků cv m
2 7 168 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 400,00 
ZC dle § 28 odst. 1 písm. i 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2   

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 518,92 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   0,75 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,285 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,617 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 3 031 730,69 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 422,95 

Celková výměra pozemků cv m
2 7 168 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 9. 12. 2013 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 3 031 730 

Zdroj: [6] + vlastní zpracování 
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5.2.10 Ocenění pozemků ložiska Chýnov 

Jako další případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska štěrkopísků 

Chýnov. 

5.2.10.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Chýnov 

Těžená surovina:   štěrkopísky 

Kraj:     Středočeský 

Katastrální území:   Chýnov 

Obec:     Libčice nad Vltavou 

 

5.2.10.2 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 489/9, 485/4 ložiska Chýnov s datem 

16. 12. 2013 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající prodává kupujícímu pozemek parc. č. 489/9 

orná půda o výměře 2810 m
2
 a pozemek č. 485/4 ostatní plocha o výměře 3171 m

2
 

v kat. úz. Chýnov, a kupující tyto nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, právy 

a povinnostmi za dohodnutou cenu 40 000,- Kč (slovy čtyřicettisíc korun českých) kupuje 

a přijímá je do svého vlastnictví.“ 
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5.2.10.3 Administrativní ocenění pozemků ložiska parc. č. 489/9, 485/4 ložiska 

Chýnov k datu 16. 12. 2013 

Tabulka 18: Administrativní ocenění pozemků ložiska Chýnov 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Chýnov ke dni 16. 12. 2013 

Vstupní údaje 

Název obce Libčice nad Vltavou 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   3 302 

Parcelní čísla pozemků 489/9, 485/4 

Celková výměra pozemků cv m
2 5 981 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 52,07 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 52,07 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 150,50 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,285 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   1,1 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 900 146,76 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 150,50 

Celková výměra pozemků cv m
2 5 981 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 16. 12. 2013 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 900 150 

Zdroj: [6] + vlastní zpracování 
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5.2.11 Ocenění pozemků ložiska Kratonohy 

Jako další případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska štěrkopísků 

Kratonohy. 

5.2.11.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Kratonohy 

Těžená surovina:   štěrkopísky 

Kraj:     Královéhradecký 

Katastrální území:   Kratonohy 

Obec:     Kratonohy 

 

5.2.11.2 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 452/107, 452/108, 527/7 ložiska 

Kratonohy s datem 24. 7. 2013 

Vyňato z kupní smlouvy: „Pan Kalenský Jan prodává nemovitosti citované 

v článku I., tj. parcelu číslo 452/107 o výměře 31 m
2
, parcelu číslo 452/108 o výměře 417 

m
2
 a parcelu číslo 527/7 o výměře 6443 m

2
 v ovci Kratonohy a katastrálním území 

Kratonohy za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 450 000 Kč (slovy: 

čtyřistapadesáttisíckorunčeských).“ 
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5.2.11.3 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 452/107, 452/108, 527/7 ložiska 

Kratonohy k datu 24. 7. 2013 

Tabulka 19: Administrativní ocenění pozemků ložiska Kratonohy 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Kratonohy ke dni 24. 7. 2013 

Vstupní údaje 

Název obce Kratonohy 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   602 

Parcelní čísla pozemků 452/107, 452/108, 527/7 

Celková výměra pozemků cv m
2 6 891 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 35,00 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 35,00 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 43,13 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,285 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,469 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 297 239,95 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 43,13 

Celková výměra pozemků cv m
2 6 891 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 24. 7. 2013 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 297 240 

Zdroj: [6] + vlastní zpracování 

5.2.11.4 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 454/2 ložiska Kratonohy s datem 

11. 11. 2013 

Vyňato z kupní smlouvy: „Strana prodávající prodává pozemek označený jako 

pozemková parcela č. 454/2 o výměře 21569 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, využití 

dobývací prostor, v katastrálním území Kratonohy, straně kupující za vzájemně 

dohodnutou kupní cenu ve výši 3,000.000,- Kč (slovy třimiliónykorunčeských). 

Strana kupující tuto nemovitost se všemi součástmi a příslušenstvím, se všemi právy 

a povinnostmi za vzájemně dohodnutou kupní cenu kupuje a do svého vlastnictví přejímá.“ 
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5.2.11.5 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 454/2 ložiska Kratonohy k datu 

11. 11. 2013 

Tabulka 20: Administrativní ocenění pozemků ložiska Kratonohy 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Kratonohy ke dni 11. 11. 2013 

Vstupní údaje 

Název obce Kratonohy 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   602 

Parcelní čísla pozemků 454/2 

Celková výměra pozemků cv m
2 21 569 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 35,00 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 35,00 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 43,13 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,285 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,469 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 930 368,38 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 43,13 

Celková výměra pozemků cv m
2 21 569 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 11. 11. 2013 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 930 370 

Zdroj: [6] + vlastní zpracování 
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5.2.12 Ocenění pozemků ložiska Křenek 

Jako další případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska štěrkopísků 

Křenek. 

5.2.12.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Křenek 

Těžená surovina:   štěrkopísky 

Kraj:     Středočeský 

Katastrální území:   Křenek 

Obec:     Křenek 

 

5.2.12.2 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 517/1, 517/2, 517/3 ložiska Křenek 

s datem 17. 2. 2011 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající prodává předmětné pozemky, specifikovány 

v čl. i této smlouvy, se všemi právy, součástmi a příslušenstvím tak, jak tyto nemovitosti 

užíval, nebo byl oprávněn užívat, kupujícímu, a to za dohodnutou kupní cenu celkem 

57.100,-Kč (slovy: Padesát-sedm-tisíc-sto-korun-českých). Kupující předmětné pozemky 

za tuto cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. Celá kupní cena byla kupujícím 

zaplacena před podpisem této smlouvy a prodávající příjem celé kupní ceny podpisem této 

kupní smlouvy potvrzuje.“ 
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5.2.12.3 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 517/1, 517/2, 517/3 ložiska Křenek 

k datu 17. 2. 2011 

Tabulka 21: Administrativní ocenění pozemků ložiska Křenek 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Křenek ke dni 17. 2. 2011 

Vstupní údaje 

Název obce Křenek 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   223 

Parcelní čísla pozemků 517/1, 517/2, 517/3 

Celková výměra pozemků cv m
2 11 420 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 35,00 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 35,00 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 66,54 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 8 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,309 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,716 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 759 921,87 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 66,54 

Celková výměra pozemků cv m
2 11 420 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 17. 2. 2011 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 759 920 

Zdroj: [4] + vlastní zpracování 

5.2.12.4 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 582/1, 582/2, 

582/3, 583 ložiska Křenek s datem 12. 10. 2012 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající prodává předmětné pozemky, specifikovány 

v čl. i této smlouvy, se všemi právy, součástmi a příslušenstvím tak, jak tyto nemovitosti 

užíval, nebo byl oprávněn užívat, kupujícímu, a to za dohodnutou kupní cenu celkem 

650.000,-Kč slovy: Šest-set-padesát-tisíc-korun-českých. Kupující předmětné pozemky 

za tuto cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví.“ 
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5.2.12.5 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 582/1, 

582/2, 582/3, 583 ložiska Křenek k datu 12. 10. 2012 

Tabulka 22: Administrativní ocenění pozemků ložiska Křenek 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Křenek ke dni 12. 10. 2012 

Vstupní údaje 

Název obce Křenek 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   252 

Parcelní čísla pozemků 
562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 

582/1, 582/2, 582/3, 583 

Celková výměra pozemků cv m
2 13 454 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 35,00 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 35,00 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 75,05 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,302 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,81 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 1 009 735,55 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 75,05 

Celková výměra pozemků cv m
2 13 454 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 12. 10. 2012 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 1 009 740 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 
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5.2.13 Ocenění pozemků ložiska Napajedla – sever, III H 

Jako další případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska štěrkopísků 

Napajedla. 

5.2.13.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Napajedla – sever, III H 

Těžená surovina:   štěrkopísek 

Kraj:     Zlínský 

Katastrální území:   Napajedla 

Obec:     Napajedla 

 

5.2.13.2 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 3380/44, 6408/14 ložiska Napajedla – 

sever, III H s datem 5. 4. 2013 

Vyňato z kupní smlouvy: „Smluvní strany se dohodly na kupní ceně nemovitostí 

uvedených v čl. I. této smlouvy ve výši 965.200,- Kč. Kupní cena byla uhrazena převodem 

na účet prodávajících před uzavřením této smlouvy, což prodávající stvrzují podpisem této 

kupní smlouvy.“ 
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5.2.13.3 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 3380/44, 6408/14 ložiska 

Napajedla – sever, III H k datu 5. 4. 2013 

Tabulka 23: Administrativní ocenění pozemků ložiska Napajedla 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Napajedla - sever, III H ke dni 5. 4. 2013 

Vstupní údaje 

Název obce Napajedla 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   7 377 

Parcelní čísla pozemků 3380/44, 6408/14 

Celková výměra pozemků cv m
2 4 826 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 82,28 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 82,28 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 78,82 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   0,75 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,285 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,559 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 380 396,06 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 157,64 

Celková výměra pozemků cv m
2 4 826 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 5. 4. 2013 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 380 400 

Zdroj: [6] + vlastní zpracování 

5.2.13.4 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 3380/14 ložiska Napajedla – sever, III H 

s datem 28. 8. 2013 

Vyňato z kupní smlouvy: „Smluvní strany se dohodly na kupní ceně pozemku 

uvedeného v čl. I. této smlouvy ve výši 416.000,- Kč (slovy: 

čtyřistašestnácttisíckorunčeských). Dohodnutou kupní cenu se kupující zavazuje uhradit 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od podpisu této kupní smlouvy převodem na účet 

úschov advokátky ….“ 
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5.2.13.5 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 3380/14 Napajedla – sever, III H 

k datu 28. 8. 2013 

Tabulka 24: Administrativní ocenění pozemků ložiska Napajedla 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Napajedla - sever, III H ke dni 28. 8. 2013 

Vstupní údaje 

Název obce Napajedla 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   7 377 

Parcelní čísla pozemků 3380/14 

Celková výměra pozemků cv m
2 1 245 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 82,28 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 82,28 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 78,82 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   0,75 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,285 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,559 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 98 133,67 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 157,64 

Celková výměra pozemků cv m
2 1 245 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 28. 8. 2013 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 98 130 

Zdroj: [6] + vlastní zpracování 

 

5.2.13.6 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 3423/2 ložiska Napajedla – sever, III H 

s datem 2. 9. 2013 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající prodávají pozemek p.č. 3423/2 

k.ú. Napajedla za dohodnutou kupní cenu celkem 110.400,- Kč (slovy: stodesettisícčtyřista 

korun českých). Takto sjednanou kupní cenu se zavazuje kupující uhradit v den podpisu 

kupní smlouvy každému z prodávajících ve prospěch bankovních účtů …“ 
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5.2.13.7 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 3423/2 ložiska Napajedla – sever, 

III H k datu 2. 9. 2013 

Tabulka 25: Administrativní ocenění pozemků ložiska Napajedla 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Napajedla - sever, III H ke dni 2. 9. 2013 

Vstupní údaje 

Název obce Napajedla 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   7 377 

Parcelní čísla pozemků 3423/2 

Celková výměra pozemků cv m
2 1 104 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 82,28 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 82,28 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 78,82 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   0,75 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,285 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,559 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 87 019,74 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 157,64 

Celková výměra pozemků cv m
2 1 104 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 2. 9. 2013 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 87 020 

Zdroj: [6] + vlastní zpracování 

 

5.2.13.8 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 3333 ložiska Napajedla – sever, III H 

s datem 20. 11. 2013 

Vyňato z kupní smlouvy: „Smluvní strany se dohodly na kupní ceně nemovitostí 

uvedených v čl. I. Této smlouvy ve výši 375 000,- Kč. Kupní cena byla uhrazena převodem 

na účet prodávajícího před uzavřením této smlouvy, což prodávající stvrzuje podpisem této 

kupní smlouvy.“ 
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5.2.13.9 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 3333 ložiska Napajedla – sever, III 

H k datu 20. 11. 2013 

Tabulka 26: Administrativní ocenění pozemků ložiska Napajedla 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Napajedla - sever, III H ke dni 20. 11. 2013 

Vstupní údaje 

Název obce Napajedla 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   7 377 

Parcelní čísla pozemků 3333 

Celková výměra pozemků cv m
2 2 500 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 82,28 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 82,28 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 78,82 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   0,75 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,285 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,559 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 197 055,56 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 157,64 

Celková výměra pozemků cv m
2 2 500 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 20. 11. 2013 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 197 060 

Zdroj: [6] + vlastní zpracování 

 

  



Jana Lukšová: Komparace metod oceňování pozemků ovlivněných těžbou nerostných 

surovin 

 

2014  71 

5.2.14 Ocenění pozemků ložiska Písek u Chlumce nad Cidlinou 1 

Jako další případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska štěrkopísků 

Písek u Chlumce nad Cidlinou. 

5.2.14.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Písek u Chlumce nad Cidlinou 1 

Těžená surovina:   štěrkopísky 

Kraj:     Královéhradecký 

Katastrální území:   Písek u Chlumce nad Cidlinou, Stará Voda 

Obec:     Písek, Stará Voda 

 

5.2.14.2 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 412/12, 415/21, 438/4, 449/10 ložiska 

Písek u Chlumce nad Cidlinou 1 s datem 17. 12. 2012 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající pan Vlastimil Kout prodává kupující Rovině 

Písek, a.s. do jejího vlastnictví nemovitosti, specifikované v článku I. za vzájemně 

dohodnutou cenu 164 000,- Kč a kupující za tuto cenu předmětné nemovitosti do svého 

vlastnictví přijímá a kupuje. Prodávající s touto cenou výslovně souhlasí.“ 
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5.2.14.3 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 412/12, 415/21, 438/4, 449/10 

ložiska Písek u Chlumce nad Cidlinou 1 k datu 17. 12. 2012 

Tabulka 27: Administrativní ocenění pozemků ložiska Písek u Chlumce nad Cidlinou 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Písek u Chlum. nad Cidl. ke dni 17. 12. 2012 

Vstupní údaje 

Název obce Písek 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   233 

Parcelní čísla pozemků 412/12, 415/21, 438/4, 449/10 

Celková výměra pozemků cv m
2 13 692 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 35,00 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 35,00 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 43,18 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,302 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,466 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 591 185,82 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 43,18 

Celková výměra pozemků cv m
2 13 692 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 17. 12. 2012 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 591 190 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 

5.2.14.4 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 438/3, 462, 202/15 ložiska Písek 

u Chlumce nad Cidlinou 1 s datem 23. 9. 2013 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající pan Václav Hrubeš prodává kupující 

Rovině Písek, a.s. do jejího vlastnictví nemovitosti, specifikované v článku I. za vzájemně 

dohodnutou kupní cenu 108 000,- Kč (slovy jedno sto osm tisíc korun českých) a kupující 

za tuto cenu předmětné nemovitosti do svého vlastnictví přijímá a kupuje. Prodávající 

s touto cenou výslovně souhlasí.“ 
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5.2.14.5 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 438/3, 462, 202/15 ložiska Písek 

u Chlumce nad Cidlinou 1 k datu 23. 9. 2013 

Tabulka 28: Administrativní ocenění pozemků ložiska Písek u Chlumce nad Cidinou 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Písek u Chlum. nad Cidl. ke dni 23. 9. 2013 

Vstupní údaje 

Název obce Písek, Stará Voda 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   233, 135 

Parcelní čísla pozemků 438/3, 462, 202/15 

Celková výměra pozemků cv m
2 8 623 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 35,00 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 35,00 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 43,13 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,285 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,469 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 371 948,93 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 43,13 

Celková výměra pozemků cv m
2 8 623 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 23. 9. 2013 zaokrouhleno dle § 

46 vyhlášky 
Kč 371 950 

Zdroj: [6] + vlastní zpracování 
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5.2.15 Ocenění pozemků ložiska Plačice 

Jako další případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska štěrkopísků 

Plačice. 

5.2.15.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Plačice 

Těžená surovina:   štěrkopísky 

Kraj:     Královéhradecký 

Katastrální území:   Plačice 

Obec:     Hradec Králové 

 

5.2.15.2 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 608/2, 640/2, 643/1, 643/4, 643/5 ložiska 

Plačice s datem 9. 5. 2011 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající v souladu s příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku o předkupním právu touto smlouvou prodává spoluvlastnický podíl 

nemovitostí uvedený v čl. I odst. 1 této smlouvy za kupní cenu ve výši 680.000,00 Kč (slovy: 

šest set osmdesát tisíc korun českých).“ 
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5.2.15.3 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 608/2, 640/2, 643/1, 643/4, 643/5 

ložiska Plačice k datu 9. 5. 2011 

Tabulka 29: Administrativní ocenění pozemků ložiska Plačice 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Plačice ke dni 9. 5. 2011 

Vstupní údaje 

Název obce Hradec Králové 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   94 493 

Parcelní čísla pozemků 608/2, 640/2, 643/1, 643/4, 643/5 

Celková výměra pozemků cv m
2 42 198 

Výpočet základní ceny 

Základní cena ZC ZC Kč/m
2 800,00 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2   

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 998,87 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 8 § 28 K   0,75 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,309 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,721 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 42 150 459,73 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 998,87 

Celková výměra pozemků cv m
2 42 198 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 9. 5. 2011 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 42 150 460 

Zdroj: [4] + vlastní zpracování 

5.2.15.4 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 608/1, 608/3, 608/5, 608/10, 608/32, 643/3 

ložiska Plačice s datem 21. 10. 2013 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu 

nemovitosti uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy s veškerými součástmi a příslušenstvím, 

se všemi právy a povinnostmi tak, jak je dosud užíval nebo byl oprávněn užívat, 

za dohodnutou kupní cenu 2.224.495,- Kč (slovy: 

dvamilionydvěstědvacetčtyřitisícčtyřistadevadesátpět korun českých). Kupující tyto 

nemovitosti s veškerými součástmi a příslušenstvím, se všemi právy a povinnostmi za tuto 

kupní cenu do svého vlastnictví přijímá a kupuje.“ 
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5.2.15.5 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 608/1, 608/3, 608/5, 608/10, 608/32, 

643/3 ložiska Plačice k datu 21. 10. 2013 

Tabulka 30: Administrativní ocenění pozemků ložiska Plačice 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Plačice ke dni 21. 10. 2013 

Vstupní údaje 

Název obce Hradec Králové 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   93 490 

Parcelní čísla pozemků 
608/1, 608/3, 608/5, 608/10, 

608/32, 643/3 

Celková výměra pozemků cv m
2 107 956 

Výpočet základní ceny 

Základní cena ZC ZC Kč/m
2 800,00 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2   

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci 

nižší než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 988,49 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 7 § 28 K   0,75 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,285 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,721 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 106 713 534,40 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 988,49 

Celková výměra pozemků cv m
2 107 956 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 21. 10. 201 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 106 713 530 

Zdroj: [6] + vlastní zpracování 
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5.2.16 Ocenění pozemků ložiska Zaječí 

Jako další případ ocenění jsou vybrány pozemky těženého ložiska štěrkopísků 

Zaječí. 

5.2.16.1 Popis ložiska 

Název ložiska:   Zaječí 

Těžená surovina:   štěrkopísky 

Kraj:     Jihomoravský 

Katastrální území:   Zaječí 

Obec:     Zaječí 

 

5.2.16.2 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 5048/35 ložiska Zaječí s datem 

25. 7. 2011 

Vyňato z kupní smlouvy: „Prodávající prodávají své ideální podíly k pozemku dle 

čl. II, odst. 1 této smlouvy, o celkové výměře 9 399 m
2
 se všemi součástmi a příslušenstvím 

kupujícím za dohodnutou kupní cenu celkem 281 9700 Kč (slovy 

dvěstěosmdesátjednatisícdevětsetsedmdesátkorunčeských) a kupující jej za tuto cenu 

kupuje.“ 
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5.2.16.3 Administrativní ocenění pozemků parc. č. 5048/35 ložiska Zaječí k datu 

25. 7. 2011 

Tabulka 31: Administrativní ocenění pozemků ložiska Zaječí 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Zaječí  ke dni 25. 7. 2011 

Vstupní údaje 

Název obce Zaječí 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   1 413 

Parcelní čísla pozemků 5048/35 

Celková výměra pozemků cv m
2 9 399 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 38,06 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 38,06 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 26,18 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 8 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,309 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,259 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 246 033,69 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 26,18 

Celková výměra pozemků cv m
2 9 399 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 25. 7. 2011 

zaokrouhleno dle § 46 vyhlášky 
Kč 246 030 

Zdroj: [4] + vlastní zpracování 

5.2.16.4 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 5048/7 ložiska Zaječí s datem 4. 11. 2011 

Vyňato z kupní smlouvy: „Strany se dohodly na kupní ceně za převod vlastnického 

práva k nemovitostem uvedeným v článku II. odst. 1 ve výši 30,- Kč/m
2
 ….“ 
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Tabulka 32: Administrativní ocenění pozemků ložiska Zaječí 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Zaječí ke dni 4. 11. 2011 

Vstupní údaje 

Název obce Zaječí 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění a   1 413 

Parcelní čísla pozemků 5048/7 

Celková výměra pozemků cv m
2 6 524 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 38,06 
ZC = Cp x 1 

Cena pozemku 

Cp Kč/m
2 38,06 

Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 

pro a vždy platí a ≥ 1000, pokud je počet obyvatel v obci nižší 

než 1000, použije se a = 1000 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 26,18 
ZCU = ZC x K x Ki x Kp 

Koeficient dle odst. 8 § 28 K   1,15 

Koeficient změn cen staveb z přílohy č. 38 Ki   2,309 

Koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 Kp   0,259 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 170 776,02 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 26,18 

Celková výměra pozemků cv m
2 6 524 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 4. 11. 2011 zaokrouhleno dle § 

46 vyhlášky 
Kč 170 780 

Zdroj: [4] + vlastní zpracování 
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5.3 Celkový přehled úředního ocenění daných ložisek v letech 2010 - 2013 

Následně jsou všechna získaná data zpracována do přehledných tabulek č. 33 a 34, 

ze kterých je následně vytvořena tabulka č. 35 a 36, v níž jsou získaná data přepočtena 

na stejnou jednotku, aby bylo možné podrobit je statistickému zkoumání, které je 

provedeno v následující kapitole. 

Tabulka 33: Celkový přehled ocenění daných ložisek v letech 2010 – 2013 

Název ložiska 
Parcelní čísla 

pozemků 

Celková 

výměra 

pozemků 

[m
2
] 

Datum 

uzavření 

kupní 

smlouvy 

Kupní 

cena [Kč] 

Zjištěná 

cena 

pozemků 

2010 – 2013 

[Kč] 

Bernartice nad 

Odrou 

1057/3, 1058/1 1 569 5.12.2011 15 000 95 370 

1060/38, 1057/1 70 541 5.12.2011 485 000 4 287 550 

1056/3 38 27.3.2012 1 500 2 320 

Boršice u Buchlovic 

3 a 4 

5063/205 804 5.11.2011 40 200 40 360 

5063/204, 

5076/14 
986 4.6.2012 20 000 44 480 

5063/208, 

5076/26 
1 003 9.7.2012 25 075 45 240 

Čavyně 
377 29 614 1.10.2012 500 000 2 130 090 

344 15 751 22.7.2013 1 800 000 1 166 700 

Černuc 2 603 58 366 12.5.2011 400 000 4 312 380 

Dalovice u Mladé 

Boleslavi 
138/5, 868/11 850 6.8.2012 807 500 100 420 

Dobříň - jih 1 

PK 257 4 204 7.12.2012 264 852 198 270 

PK 259 5 028 7.12.2012 316 764 237 130 

267, 268, 282/1, 

282/2, 297, PK 

274/1, PK 280 

33 111 12.12.2012 2 634 642 1 561 570 

Dolní Lutyně - Velké 

Lány 

4171/4, 4171/11, 

4172/10, 

4172/15, 4173/1 

8 052 27.4.2010 266 400 595 320 

510/2, 510/3, 

584/1, 4077/2, 

4094/8, 4173/8 

7 510 27.4.2010 629 400 555 250 

Dubňany - Louky na 

pískách 
PK 2760 5 424 1.11.2011 300 000 705 280 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 34: Celkový přehled ocenění daných ložisek v letech 2010 – 2013 – pokračování 

Název ložiska 
Parcelní čísla 

pozemků 

Celková 

výměra 

pozemků 

[m2] 

Datum 

uzavření 

kupní 

smlouvy 

Kupní 

cena [Kč] 

Zjištěná 

cena 

pozemků 

2010 – 2013 

[Kč] 

Charvátská Nová 

Ves 

1238/106, 

1238/130, 

1238/142 

7 168 9.12.2013 501 760 3 031 730 

Chýnov 489/9, 485/4 5 981 16.12.2013 40 000 900 150 

Kratonohy 

452/107, 

452/108, 527/7 
6 891 24.7.2013 450 000 297 240 

454/2 21 567 11.11.2013 3 000 000 930 370 

Křenek 

517/1, 517/2, 

517/3 
11 420 17.2.2011 57 100 759 920 

562/1, 562/2, 

562/3, 562/4, 

582/1, 582/2, 

582/3, 583 

13 454 12.10.2012 650 000 1 009 740 

Napajedla - sever, 

III H 

3380/44, 6408/14 4 826 5.4.2013 965 200 380 400 

3380/14 1 245 28.8.2013 416 000 98 130 

3423/2 1 104 2.9.2013 110 400 87 020 

3333 2 500 20.11.2013 375 000 197 060 

Písek u Chlumce 

nad Cidlinou 

412/12, 415/21, 

438/4, 449/10 
13 692 17.12.2012 164 000 591 190 

438/3, 462, 

202/15 
8 623 23.9.2013 108 000 371 950 

Plačice 

608/2, 640/2, 

643/1, 643/4, 

643/5 

42 198 9.5.2011 1 360 000 42 150 460 

608/1, 608/3, 

608/5, 608/10, 

608/32, 643/3 

107 956 21.10.2013 2 224 495 106 713 530 

Zaječí 
5048/35 9 399 25.7.2011 281 970 246 030 

5048/7 6 524 4.11.2011 195 720 170 780 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V následujících tabulkách č. 35 a 36, v nichž jsou kupní ceny a zjištěné ceny 

přepočteny na stejnou jednotku Kč/m
2
, jsou barevně označeny ty zjištěné ceny [Kč/m

2
], 

které jsou vyšší než kupní ceny [Kč/m
2
]. 

Tabulka 35: Celkový přehled ocenění daných ložisek v letech 2010 – 2013 přepočtený na Kč/m
2 

Název ložiska 
Parcelní čísla 

pozemků 

Datum 

uzavření 

kupní 

smlouvy 

Kupní cena 

[Kč/m
2
] 

Zjištěná cena 

2010 - 2013 

[Kč/m
2
] 

Bernartice nad Odrou 

1057/3, 1058/1 5.12.2011 10 61 

1060/38, 1057/1 5.12.2011 7 61 

1056/3 27.3.2012 39 61 

Boršice u Buchlovic 3 a 4 

5063/205 5.11.2011 50 50 

5063/204, 

5076/14 
4.6.2012 20 45 

5063/208, 

5076/26 
9.7.2012 25 45 

Čavyně 
377 1.10.2012 17 72 

344 22.7.2013 114 74 

Černuc 2 603 12.5.2011 7 74 

Dalovice u Mladé Boleslavi 138/5, 868/11 6.8.2012 950 118 

Dobříň - jih 1 

PK 257 7.12.2012 63 47 

PK 259 7.12.2012 63 47 

267, 268, 282/1, 

282/2, 297, PK 

274/1, PK 280 

12.12.2012 80 47 

Dolní Lutyně - Velké Lány 

4171/4, 4171/11, 

4172/10, 4172/15, 

4173/1 

27.4.2010 33 74 

510/2, 510/3, 

584/1, 4077/2, 

4094/8, 4173/8 

27.4.2010 84 74 

Dubňany - Louky na pískách PK 2760 1.11.2011 55 130 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 36: Celkový přehled ocenění daných ložisek v letech 2010 – 2013 přepočtený na Kč/m
2
 - 

pokračování 

Název ložiska 
Parcelní čísla 

pozemků 

Datum 

uzavření 

kupní 

smlouvy 

Kupní cena 

[Kč/m
2
] 

Zjištěná cena 

2010 – 2013 

[Kč/m
2
] 

Charvátská Nová Ves 

1238/106, 

1238/130, 

1238/142 

9.12.2013 70 423 

Chýnov 489/9, 485/4 16.12.2013 7 151 

Kratonohy 

452/107, 452/108, 

527/7 
24.7.2013 65 43 

454/2 11.11.2013 139 43 

Křenek 

517/1, 517/2, 

517/3 
17.2.2011 5 67 

562/1, 562/2, 

562/3, 562/4, 

582/1, 582/2, 

582/3, 583 

12.10.2012 48 75 

Napajedla - sever, III H 

3380/44, 6408/14 5.4.2013 200 79 

3380/14 28.8.2013 334 79 

3423/2 2.9.2013 100 79 

3333 20.11.2013 150 79 

Písek u Chlumce nad 

Cidlinou 

412/12, 415/21, 

438/4, 449/10 
17.12.2012 12 43 

438/3, 462, 

202/15 
23.9.2013 13 43 

Plačice 

608/2, 640/2, 

643/1, 643/4, 

643/5 

9.5.2011 32 999 

608/1, 608/3, 

608/5, 608/10, 

608/32, 643/3 

21.10.2013 21 988 

Zaječí 
5048/35 25.7.2011 30 26 

5048/7 4.11.2011 30 26 

Zdroj: vlastní zpracování 

  



Jana Lukšová: Komparace metod oceňování pozemků ovlivněných těžbou nerostných 

surovin 

 

2014  84 

6 Statistické vyhodnocení administrativního ocenění v letech 2010 –

 2013 a kupních cen z téhož období 

V této kapitole jsou získaná data v podobě kupních cen a administrativních cen z let 

2010 – 2013 podrobena statistickému šetření s cílem rozhodnout o správnosti či 

nesprávnosti hypotéz stanovených v kapitole 3, této práce. 

Na základě vyčerpávajícího šetření celého základního souboru by bylo možné 

spolehlivě rozhodnout o správnosti či nesprávnosti stanovených hypotéz. Ovšem takovéto 

šetření by bylo v této oblasti značně problematické, a proto je podrobena šetření jenom část 

základního souboru, která je označována jako výběrový soubor. Tento výběr je poté použit 

proto, aby bylo zjištěno, zda stanovená hypotéza je správná nebo nesprávná. Tento proces 

ověřování správnosti a nesprávnosti hypotéz pomocí hodnot získaných náhodným výběrem 

označujeme jako testování hypotéz. [8] 

Zjištěná data v podobě cen kupních a cen administrativních z let 2010 – 2013 jsou 

nejprve přepočítána na stejnou jednotku, kterou je Kč/m
2
, jak uvádí tabulka č. 35 a 36, poté 

jsou z nich vytvořeny výběrové soubory, které se nachází v tabulce č. 37 a u těchto 

souborů jsou vypočteny jejich základní charakteristiky průměr x , výběrový rozptyl s´x
2
 

a směrodatná odchylka sx, které se nachází v tabulce č. 38, poté je provedeno testování 

těchto výběrových souborů, zda neobsahují tzv. odlehlá pozorování, což jsou hodnoty 

proměnné, které se mimořádně liší od ostatních hodnot a tím ovlivňují například 

vypovídací hodnotu průměru, a které by mohly následné statistické šetření zkreslit. Toto 

testování je provedeno na základě metody tzv. vnitřních hradeb. Po identifikaci 

vybočujících hodnot a jejich vyloučení jsou u takto nově vzniklých náhodných nezávislých 

výběrových souborů, které se nachází v tabulce č. 39, opět vypočteny základní 

charakteristiky výběrových souborů průměr, rozptyl a směrodatná odchylka nacházející 

se v tabulce č. 40 a následně je provedeno statistické šetření s cílem potvrdit či vyvrátit 

správnost stanovených hypotéz. 
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Tabulka 37: Výběrové soubory dat z let 2010 – 2013 pro statistické vyhodnocení 

n1 
Kupní cena 

[Kč/m
2
]  

n2 

Administrativní 

cena 2010 - 2013 

[Kč/m
2
] 

1 10 
 

1 61 

2 7 
 

2 61 

3 39 
 

3 61 

4 50 
 

4 50 

5 20 
 

5 45 

6 25 
 

6 45 

7 17 
 

7 72 

8 114 
 

8 74 

9 7 
 

9 74 

10 950 
 

10 118 

11 63 
 

11 47 

12 63 
 

12 47 

13 80 
 

13 47 

14 33 
 

14 74 

15 84 
 

15 74 

16 55 
 

16 130 

17 70 
 

17 423 

18 7 
 

18 151 

19 65 
 

19 43 

20 139 
 

20 43 

21 5 
 

21 67 

22 48 
 

22 75 

23 200 
 

23 79 

24 334 
 

24 79 

25 100 
 

25 79 

26 150 
 

26 79 

27 12 
 

27 43 

28 13 
 

28 43 

29 32 
 

29 999 

30 21 
 

30 988 

31 30 
 

31 26 

32 30 
 

32 26 

Zdroj: vlastní zpracování 
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U výběrových souborů kupní cena a administrativní cena 2010 – 2013 jsou 

vypočteny jejich základní charakteristiky průměr x , výběrový rozptyl s´x
2
 a směrodatná 

odchylka sx. 

Prostý aritmetický průměr vypočítáme podle vzorce [8]: 

   
   
 
   

 
 

     (6) 

Výběrový rozptyl počítáme podle vzorce [8]: 

     
          
   

   
 

     (7) 

Směrodatná odchylka se vypočítá podle vzorce [8]: 

         
          
   

 
 

     (8) 

Tabulka 38: Základní charakteristiky výběrových souborů z let 2010 – 2013 

Charakteristika 

výběrového 

souboru 

Výběrový soubor 1 

Kupní cena [Kč/m
2
] 

Výběrový soubor 2 

Administrativní 

cena 2010 – 2013 

[Kč/m
2
] 

x  89,78 135,10 

s´x
2 29 267,22 55 432,08 

sx 171,08 235,44 

Zdroj: vlastní zpracování 

V důsledku vysoké variability výběrových souborů kupní cena a administrativní 

cena 2010 – 2013 je u těchto výběrových souborů provedeno testování na identifikaci 

vybočujících dat. Pro identifikaci vybočujících dat je použit jednorozměrný přístup, kdy 

vybočující hodnoty jsou identifikovány pomocí tzv. vnitřních hradeb. [11] 

Za vybočující jsou považovány všechny hodnoty, které leží mimo interval [11]: 

   
    

   

  
                    

(9) 

  
                    

(10) 
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Parametr K se volí tak, aby pravděpodobnost        toho, že z výběru o velikosti 

n pocházejícího z normálního rozdělení nebude žádný prvek mimo vnitřní hradby, byla 

dostatečně vysoká, například 0,95. Při volbě             lze v rozmezí         

použít aproximace [11] 

       
   

 
 

     (11) 

kde:  n…… rozsah souboru, 

25
~x … dolní kvartil, 

75
~x ..... horní kvartil. 

Ve výběrovém souboru kupní cena jsou identifikovány 2 vybočující hodnoty n10 

s hodnotou 950 Kč/m
2
 a n24 s hodnotou 334 Kč/m

2
. 

Vybočující hodnota n10 s kupní cenou 950 Kč/m
2
 náleží pozemkům ložiska 

Dalovice u Mladé Boleslavi s parcelními čísly 138/5 a 868/11, druh pozemku ostatní 

plocha, způsob využití dobývací prostor, které byly nově vytvořeny z původních 

pozemkových parcel v podílovém spoluvlastnictví 4 osob, které vlastní na základě 

dědického řízení i další pozemky v prostoru ložiska. V tomto případě se jedná o pozemky 

těženého ložiska umožňující rozvoj těžby na tomto ložisku, a tudíž zájem o koupi těchto 

pozemků byl zřejmě mimořádný, což asi mělo na výslednou kupní cenu zásadní vliv. 

Vybočující hodnota n24 s kupní cenou 334 Kč/m
2
 patří pozemku ložiska 

Napajedla – sever, III H s parcelním číslem 3380/14, druh pozemku orná půda, který 

se nachází v blízkosti ložiska a z katastrální mapy je zřejmé, že se společnost těžící 

na tomto ložisku snaží o systematický výkup pozemků v okolí tohoto ložiska, o čemž 

svědčí i další kupní smlouvy, které se podařilo v rámci zpracování této problematiky 

získat, avšak kupní ceny se v těchto smlouvách nepohybovaly v takovéto výši jako 

u tohoto pozemku. 

Ve výběrovém souboru administrativní cena 2010 – 2013 jsou identifikovány 4 

vybočující hodnoty n17, n18, n29, n30. 

Vybočující hodnota n17 s administrativní cenou 423 Kč/m
2
 patří pozemku ložiska 

Charvátská Nová Ves. Toto ložisko se nachází na území města Břeclav s poměrně vysokou 

základní cenou za 1 m
2
 pozemku, která v tomto případě činí 400 Kč. Po následné úpravě 

koeficienty činila administrativní cena za 1 m
2
 pozemku 423 Kč. 

Vybočující hodnota n18 s administrativní cenou 151 Kč/m
2
 patří pozemkům ložiska 

Chýnov, které se nachází v okrese Praha – západ. Základní cena pozemků v této obci není 

vysoká, činí 52 Kč/m
2
, ale po úpravě koeficienty Ki a Kp se základní cena upravená zvýšila 

na konečných 151 Kč/m
2
. 
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Vybočující hodnota n29 a n30 s administrativní cenou 999 Kč/m
2
 a 988 Kč/m

2
 patří 

pozemkům ložiska Plačice. Takto vysoká administrativní cena za 1 m
2
 pozemků tohoto 

ložiska je způsobená skutečností, že se toto ložisko nachází na území města Hradec 

Králové s vysokou základní cenou za 1 m
2
 pozemku, která činí 800 Kč, což vede k takto 

vysoké zjištěné ceně u těchto pozemků. 

O tyto hodnoty jsou výběrové soubory kupní cena a administrativní cena 2010 – 

2013 očištěny, jak ukazuje tabulka č. 39 a následně jsou u takto nově vzniklých 

výběrových souborů opět vypočteny jejich základní charakteristiky průměr x , výběrový 

rozptyl s´x
2
 a směrodatná odchylka sx, které jsou uvedeny v tabulce č. 40. 
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Tabulka 39: Nově vytvořené výběrové soubory dat z let 2010 - 2013 

n1 
Kupní cena 

[Kč/m
2
] 

 

n2 

Administrativní 

cena 2010 - 2013 

[Kč/m
2
] 

1 10 

 

1 61 

2 7 

 

2 61 

3 39 

 

3 61 

4 50 

 

4 50 

5 20 

 

5 45 

6 25 

 

6 45 

7 17 

 

7 72 

8 114 

 

8 74 

9 7 

 

9 74 

10 63 

 

10 118 

11 63 

 

11 47 

12 80 

 

12 47 

13 33 

 

13 47 

14 84 

 

14 74 

15 55 

 

15 74 

16 70 

 

16 130 

17 7 

 

17 43 

18 65 

 

18 43 

19 139 

 

19 67 

20 5 

 

20 75 

21 48 

 

21 79 

22 200 

 

22 79 

23 100 

 

23 79 

24 150 

 

24 79 

25 12 

 

25 43 

26 13 

 

26 43 

27 32 

 

27 26 

28 21 

 

28 26 

29 30 

   30 30 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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Opět jsou vypočteny základní charakteristiky nově vzniklých výběrových souborů 

kupní cena a administrativní cena 2010 – 2013. 

Tabulka 40: Charakteristiky nově vzniklých výběrových souborů z let 2010 – 2013 

Charakteristika 

nového výběrového 

souboru 

Výběrový soubor 1 

Kupní cena 

[Kč/m
2
] 

Výběrový soubor 2 

Administrativní 

cena 2010 - 2013 

[Kč/m
2
] 

x  52,96 62,94 

s´x
2 2 307,53 559,68 

sx 48,04 23,66 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce č. 40 je vidět, že se variabilita výběrových souborů po očištění 

o vybočující hodnoty značně snížila a níže následuje testování stanovených hypotéz, 

přesněji hlavní hypotézy 1 a dílčí hypotézy 1. 

6.1 Testování hypotéz 

Hlavní hypotéza 1: 

Průměrná cena pozemků definovaných dle § 28 odstavce 7 zjištěná 

dle vyhlášky ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona č. 151/1997 Sb., (oceňovací vyhláška) ve znění pozdějších předpisů se neliší 

od průměrné kupní ceny. 

Pro ověření správnosti hypotézy 1, byly použity hodnoty průměrů nových 

výběrových souborů, které vznikly očištěním původních výběrových souborů o extrémní 

hodnoty. 

               

             

Při výpočtu procentního rozdílu průměrné administrativní ceny pozemků 

dle legislativy platné v roce 2010 – 2013 a průměrné kupní ceny z téhož období jsou 

rovněž použity hodnoty průměru nových výběrových souborů. 

Výpočet procentního rozdílu průměrných cen: 

             

     
            

Z výpočtu jasně vyplývá, že procentní rozdíl průměrné administrativní ceny se liší 

od průměrné kupní ceny o 18,84 % a tudíž hlavní hypotézu 1 nelze přijmout. 
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Dílčí hypotéza 1: 

Ceny pozemků definovaných dle § 28 odstavce 7 zjištěné dle vyhlášky ministerstva 

financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

(oceňovací vyhláška) ve znění pozdějších předpisů jsou vyšší než kupní ceny těchto 

pozemků. 

Aby bylo možné provést test o shodě dvou průměrů, je nutné nejprve rozhodnout, 

zda rozptyly základního souboru jsou stejné či nikoliv. Předpoklad o shodě rozptylů 

se na základě výběrových dat může ověřit následujícím testem o shodě dvou rozptylů. 

6.1.1 Test hypotézy o shodě dvou rozptylů výběrových souborů kupní cena 

a administrativní cena 2010 – 2013 

Uvažujeme dva nezávislé náhodné výběry o rozsazích n1 a n2. U těchto výběrů 

známe jejich výběrové rozptyly s´x
2
. 

Nulová hypotéza: 

      
    

  

Dvoustranná alternativní hypotéza: 

      
    

  

Jako testové kritérium je zvolena statistika [8]: 

  
  
  

  
  
 

  
        

      
       

Určení stupňů volnosti [8]: 

        

        

           

           

Vymezení kritického oboru W [8]: 
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  je správná 

Na hladině významnosti α=0,05 přijímáme hypotézu H1, rozptyly výběrových 

souborů kupní cena a administrativní ocenění 2010 – 2013 nejsou shodné. 

6.1.2 Test hypotézy o shodě dvou průměrů výběrových souborů kupní cena 

a administrativní cena 2010 – 2013 

Tento test patří k jednomu z nejpoužívanějších, protože umožňuje porovnávat dva 

výběry mezi sebou. Na základě porovnání těchto výběrů je možné provádět úsudky o dvou 

základních souborech, z nichž byly tyto výběry provedeny. Opět máme k dispozici 

nezávislé náhodné výběry. Test hypotézy o rozdílu průměrů ve dvou základních 

souborech, z nichž byly vytvořeny náhodné výběry, provádíme za předpokladu, že rozptyly 

v obou základních souborech jsou neznámé a různé, nemůžeme tedy předpokládat, že jsou 

shodné. 

Hlavní hypotéza: 

          

Alternativní hypotéza: 

          

Testové kritérium [8]: 

  
           

   
  

  
 
  
  

  

 

  
           

         
   

      
  

        

Výpočet stupňů volnosti [8]: 
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Určení kritického oboru W [8]: 

           

               

           

                 

          není správná 

Protože hodnota testového kritéria nenáleží kritickému oboru W, nebylo 

prokázáno, že administrativní ceny 2010 – 2013 jsou vyšší než kupní ceny na zvolené 5% 

hladině významnosti.  
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7 Komparace administrativního způsobu ocenění vybraných pozemků 

dle legislativy platné v letech 2010 - 2013 a v roce 2014 

V rámci snahy o komplexní zpracování problematiky administrativního oceňování 

pozemků určených k těžbě nerostných surovin jsem v této kapitole provedla komparaci 

úředního oceňování těchto pozemků platnou v letech 2010 – 2013, kdy se při úředním 

oceňování postupovalo podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a následně jsem stejné pozemky ocenila dle legislativy platné 

po 1. 1. 2014, kdy se úřední ocenění řídí vyhláškou č. 441/2013 Sb. S nástupem účinnosti 

oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. došlo ke změně metodiky oceňování pozemků obecně 

a také ocenění pozemků, které jsou předmětem zkoumání této disertační práce, 

zaznamenalo výrazné změny především v postupu ocenění, kdy pro oceňování pozemků 

uplatňuje porovnávací způsob. Obě metodiky administrativního oceňování, tedy pro rok 

2013 a 2014, jsou uvedeny v kapitole 4.1 Administrativní oceňování. 

Hlavním rozdíl v postupu oceňování podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., je 

v tom, že pokud pozemek neleží ve vyjmenované obci s danými základními cenami v Kč 

za m
2
 pozemku, které se nachází v tab. 1 v příloze č. 2 této vyhlášky, musí se základní cena 

zjistit dle výpočtu, v němž jsou zohledňovány charakteristiky dané obce, jakými jsou 

velikost obce, hospodářsko-správní význam obce, poloha obce, technická infrastruktura 

v obci, dopravní obslužnost a občanská vybavenost v obci. Následně se takto zjištěná 

základní cena vynásobí koeficientem pro úpravu základní ceny pozemku určeného 

rozhodnutím o změně využití území pro těžební a jim obdobné činnosti nebo s nimi 

souvisejícími pracemi. Tento postup určení zjištěné ceny pozemku je dle mého názoru 

poněkud složitější a vyžaduje podrobné znalosti o obci, na jejímž území se oceňovaný 

pozemek nachází, než postup ocenění dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kdy se při oceňování zkoumalo v jaké obci a v jakém katastrálním území 

se oceňovaný pozemek nachází, podle čehož se určila základní cena, která se násobila 

koeficientem velikosti obce pro pozemky určené k těžebním a jim obdobným činnostem 

a koeficientem změn cen staveb Ki z přílohy č. 38 a koeficientem prodejnosti Kp z přílohy 

č. 39. 

Komparaci těchto dvou metodik platných v letech 2010 – 2013 a 2014 jsem 

provedla na ocenění vybraných pozemků, které mají kupní smlouvu uzavřenou mezi roky 

2010 – 2013 a tudíž je známá kupní cena těchto pozemků. Tyto vybrané pozemky jsem 

nejprve ocenila k datu uzavření kupní smlouvy podle v té době platné oceňovací vyhlášky 

č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, toto ocenění se nachází v kapitole 5.2 až 5.17 

a následně jsem tyto pozemky ocenila znovu k datu 1. 3. 2014 dle platné oceňovací 

vyhlášky č. 441/2013 Sb. Zjištěné ceny jsem přepočetla na stejnou úroveň tedy na Kč/m
2
 

pozemků, aby bylo možné provést srovnání zjištěných cen s kupními cenami, které jsem 

přepočetla na stejnou jednotku. 
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7.1 Administrativní ocenění vybraných pozemků k datu 1. 3. 2014 

Tabulka 41: Administrativní ocenění pozemků ložiska Bernartice nad Odrou 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Bernartice nad Odrou ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Bernartice nad Odrou 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     964 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 202,46 
ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 

ZCv základní cena uvedená v tab. č. 1 v příloze č. 2  ZCv Kč/m
2 700 

O1 koeficient velikosti obce v tab. č. 2 v příloze č. 2 O1 
 

0,65 

O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce z tab. č. 2 v 

příloze č. 2 
O2 

 
0,60 

O3 koeficient polohy obce z tab. č. 2 v příloze č. 2  O3 
 

1,03 

O4 koeficient technické infrastruktury v obci z tab. č. 2 př. č. 2 O4 
 

1,00 

O5 koeficient dopravní obslužnosti obce z tab. č. 2 v př. č. 2 O5 
 

0,80 

O6 koeficient občanské vybavenosti z tab. č. 2 v příloze č. 2 O6 
 

0,90 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 121,474 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,60 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Parcelní čísla pozemků 1057/3, 1058/1 

Celková výměra pozemků cv m
2 1 569 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 121,474 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 190 592,83 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 190 590 

Parcelní čísla pozemků 1068/38, 1057/1 

Celková výměra pozemků cv m
2 70 541 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 121,474 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 8 568 903,08 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 8 568 900 

Parcelní čísla pozemků 1056/3 

Celková výměra pozemků cv m
2 38 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 121,474 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 4 616,02 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 4 620 

Zdroj:[7] +  vlastní zpracování 
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Tabulka 42: Administrativní ocenění pozemků ložiska Boršice u Buchlovic 3 a 4 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Boršice u Buchlovic ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Boršice 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     2 223 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 512,87 
ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 

ZCv základní cena uvedená v tab. č. 1 v příloze č. 2  ZCv Kč/m
2 1 270 

O1 koeficient velikosti obce v tab. č. 2 v příloze č. 2 O1   0,85 

O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce z tab. č. 2 v 

příloze č. 2 
O2   0,60 

O3 koeficient polohy obce z tab. č. 2 v příloze č. 2  O3   1,01 

O4 koeficient technické infrastruktury v obci z tab. č. 2 př. č. 2 O4   1,00 

O5 koeficient dopravní obslužnosti obce z tab. č. 2 v př. č. 2 O5   0,80 

O6 koeficient občanské vybavenosti z tab. č. 2 v příloze č. 2 O6   0,98 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 307,725 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,60 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Parcelní čísla pozemků 5063/205, 5076/15 

Celková výměra pozemků cv m
2 804 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 307,725 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 247 410,79 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 247 410 

Parcelní čísla pozemků 5063/204, 5076/14 

Celková výměra pozemků cv m
2 986 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 307,725 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 303 416,71 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 303 420 

Parcelní čísla pozemků 5063/208, 5076/26 

Celková výměra pozemků cv m
2 1 003 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 307,725 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 308 648,04 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 308 650 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 
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Tabulka 43: Administrativní ocenění pozemků ložiska Čavyně 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Čavyně ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Vodňany 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     6 942 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 511,63 
ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 

ZCv základní cena uvedená v tab. č. 1 v příloze č. 2  ZCv Kč/m
2 880 

O1 koeficient velikosti obce v tab. č. 2 v příloze č. 2 O1   0,95 

O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce z tab. č. 2 v 

příloze č. 2 
O2   0,85 

O3 koeficient polohy obce z tab. č. 2 v příloze č. 2  O3   0,80 

O4 koeficient technické infrastruktury v obci z tab. č. 2 př. č. 2 O4   1,00 

O5 koeficient dopravní obslužnosti obce z tab. č. 2 v př. č. 2 O5   0,90 

O6 koeficient občanské vybavenosti z tab. č. 2 v příloze č. 2 O6   1,00 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 255,816 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,50 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Parcelní čísla pozemků 377 

Celková výměra pozemků cv m
2 29 614 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 255,816 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 7 575 735,02 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 7 575 740 

Parcelní čísla pozemků 344 

Celková výměra pozemků cv m
2 15 751 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 255,816 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 4 029 357,82 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 4 029 360 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 
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Tabulka 44: Administrativní ocenění pozemků ložiska Černuc 2 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Černuc 2 ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Černuc 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     973 

Parcelní čísla pozemků 603 

Celková výměra pozemků cv m
2 58 366 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 489,77 
ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 

ZCv základní cena uvedená v tab. č. 1 v příloze č. 2  ZCv Kč/m
2 2 160 

O1 koeficient velikosti obce v tab. č. 2 v příloze č. 2 O1   0,65 

O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce z tab. č. 2 v 

příloze č. 2 
O2   0,60 

O3 koeficient polohy obce z tab. č. 2 v příloze č. 2  O3   0,80 

O4 koeficient technické infrastruktury v obci z tab. č. 2 př. č. 2 O4   0,85 

O5 koeficient dopravní obslužnosti obce z tab. č. 2 v př. č. 2 O5   0,90 

O6 koeficient občanské vybavenosti z tab. č. 2 v příloze č. 2 O6   0,95 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 293,863 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,60 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 17 151 597,12 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 293,863 

Celková výměra pozemků cv m
2 58 366 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 17 151 600 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 
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Tabulka 45: Administrativní ocenění pozemků ložiska Dalovice 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Dalovice u Mladé Boleslavi ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Dalovice 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     218 

Parcelní čísla pozemků 138/5, 868/11 

Celková výměra pozemků cv m
2 850 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 494,04 
ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 

ZCv základní cena uvedená v tab. č. 1 v příloze č. 2  ZCv Kč/m
2 2 200 

O1 koeficient velikosti obce v tab. č. 2 v příloze č. 2 O1   0,50 

O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce z tab. č. 2 v 

příloze č. 2 
O2   0,60 

O3 koeficient polohy obce z tab. č. 2 v příloze č. 2  O3   1,03 

O4 koeficient technické infrastruktury v obci z tab. č. 2 př. č. 2 O4   0,85 

O5 koeficient dopravní obslužnosti obce z tab. č. 2 v př. č. 2 O5   0,95 

O6 koeficient občanské vybavenosti z tab. č. 2 v příloze č. 2 O6   0,90 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 296,427 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,60 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 251 962,77 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 296,427 

Celková výměra pozemků cv m
2 850 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 251 960 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 
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Tabulka 46: Administrativní ocenění pozemků ložiska Dobříň - jih 1 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Dobříň - jih 1 ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Záluží 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     147 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 136,86 
ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 

ZCv základní cena uvedená v tab. č. 1 v příloze č. 2  ZCv Kč/m
2 1 280 

O1 koeficient velikosti obce v tab. č. 2 v příloze č. 2 O1   0,50 

O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce z tab. č. 2 v 

př. č. 2 
O2   0,60 

O3 koeficient polohy obce z tab. č. 2 v příloze č. 2  O3   0,80 

O4 koeficient technické infrastruktury v obci z tab. č. 2 př. č. 2 O4   0,55 

O5 koeficient dopravní obslužnosti obce z tab. č. 2 v př. č. 2 O5   0,90 

O6 koeficient občanské vybavenosti z tab. č. 2 v příloze č. 2 O6   0,90 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 82,115 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,60 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Parcelní čísla pozemků PK 257 

Celková výměra pozemků cv m
2 4 204 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 82,115 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 345 209,61 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 345 210 

Parcelní čísla pozemků PK 259 

Celková výměra pozemků cv m
2 5 028 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 82,115 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 412 872,01 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 412 870 

Parcelní čísla pozemků 
267, 268, 282/1, 282/2, 297, 

PK274/1, PK 280 

Celková výměra pozemků cv m
2 33 111 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 82,115 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 2 718 895,20 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 2 718 900 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 
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Tabulka 47: Administrativní ocenění pozemků ložiska Dolní Lutyně - Velké Lány 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Dolní Lutyně - Velké Lány ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Dolní Lutyně 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     5 109 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 233 
ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 

ZCv základní cena uvedená v tab. č. 1 v příloze č. 2  ZCv Kč/m
2 540 

O1 koeficient velikosti obce v tab. č. 2 v příloze č. 2 O1   0,95 

O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce z tab. č. 2 v 

příloze č. 2 
O2   0,60 

O3 koeficient polohy obce z tab. č. 2 v příloze č. 2  O3   1,01 

O4 koeficient technické infrastruktury v obci z tab. č. 2 př. č. 2 O4   0,85 

O5 koeficient dopravní obslužnosti obce z tab. č. 2 v př. č. 2 O5   0,90 

O6 koeficient občanské vybavenosti z tab. č. 2 v příloze č. 2 O6   0,98 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 116,533 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,50 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Parcelní čísla pozemků 
4171/4, 4171/11, 4172/10, 

4172/15, 4173/1 

Celková výměra pozemků cv m
2 8 052 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 116,533 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 938 320,64 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 938 320 

Parcelní čísla pozemků 
510/2, 510/3, 584/1, 4077/2, 

4094/8, 4172/11, 4173/8 

Celková výměra pozemků cv m
2 7 510 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 116,533 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 875 159,96 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 875 160 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 
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Tabulka 48: Administrativní ocenění pozemků ložiska Dubňany 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Dubňany ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Dubňany 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     6 381 

Parcelní čísla pozemků PK 2768 

Celková výměra pozemků cv m
2 5 424 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 1047,97 
ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 

ZCv základní cena uvedená v tab. č. 1 v příloze č. 2  ZCv Kč/m
2 1 400 

O1 koeficient velikosti obce v tab. č. 2 v příloze č. 2 O1   0,95 

O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce z tab. č. 2 v 

příloze č. 2 
O2   0,85 

O3 koeficient polohy obce z tab. č. 2 v příloze č. 2  O3   1,03 

O4 koeficient technické infrastruktury v obci z tab. č. 2 př. č. 2 O4   1,00 

O5 koeficient dopravní obslužnosti obce z tab. č. 2 v př. č. 2 O5   0,90 

O6 koeficient občanské vybavenosti z tab. č. 2 v příloze č. 2 O6   1,00 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 523,987 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,50 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 2 842 104,13 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 523,987 

Celková výměra pozemků cv m
2 5 424 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 2 842 100 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 
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Tabulka 49: Administrativní ocenění pozemků ložiska Charvátská Nová Ves 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Charvátská Nová Ves ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Břeclav 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     24 925 

Parcelní čísla pozemků 1238/106, 1238/130, 1238/142 

Celková výměra pozemků cv m
2 7 168 

Výpočet základní ceny 

Základní cena dle přílohy č. 2 tabulky č. 1 
ZC Kč/m

2 1 390 
ZC  

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 695,000 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,50 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 4 981 760,00 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 695,000 

Celková výměra pozemků cv m
2 7 168 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 4 981 760 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 
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Tabulka 50: Administrativní ocenění pozemků ložiska Chýnov 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Chýnov ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Libčice nad Vltavou 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     3 325 

Parcelní čísla pozemků 489/9, 485/4 

Celková výměra pozemků cv m
2 5 981 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 1 128 
ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 

ZCv základní cena uvedená v tab. č. 1 v příloze č. 2  ZCv Kč/m
2 2 250 

O1 koeficient velikosti obce v tab. č. 2 v příloze č. 2 O1   0,85 

O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce z tab. č. 2 v 

příloze č. 2 
O2   0,85 

O3 koeficient polohy obce z tab. č. 2 v příloze č. 2  O3   1,02 

O4 koeficient technické infrastruktury v obci z tab. č. 2 př. č. 2 O4   0,85 

O5 koeficient dopravní obslužnosti obce z tab. č. 2 v př. č. 2 O5   0,80 

O6 koeficient občanské vybavenosti z tab. č. 2 v příloze č. 2 O6   1,00 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 676,520 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,60 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 4 046 266,72 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 676,520 

Celková výměra pozemků cv m
2 5 981 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 4 046 270 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 
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Tabulka 51: Administrativní ocenění pozemků ložiska Kratonohy 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Kratonohy ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Kratonohy 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     586 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 358 
ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 

ZCv základní cena uvedená v tab. č. 1 v příloze č. 2  ZCv Kč/m
2 1 520 

O1 koeficient velikosti obce v tab. č. 2 v příloze č. 2 O1   0,65 

O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce z tab. č. 2 v 

příloze č. 2 
O2   0,60 

O3 koeficient polohy obce z tab. č. 2 v příloze č. 2  O3   1,01 

O4 koeficient technické infrastruktury v obci z tab. č. 2 př. č. 2 O4   0,70 

O5 koeficient dopravní obslužnosti obce z tab. č. 2 v př. č. 2 O5   0,90 

O6 koeficient občanské vybavenosti z tab. č. 2 v příloze č. 2 O6   0,95 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 215,003 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,60 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Parcelní čísla pozemků 452/107, 452/108, 527/7 

Celková výměra pozemků cv m
2 6 891 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 215,003 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 1 481 587,22 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 1 481 890 

Parcelní čísla pozemků 454/2 

Celková výměra pozemků cv m
2 21 567 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 215,003 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 4 636 974,55 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 4 636 980 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 

  



Jana Lukšová: Komparace metod oceňování pozemků ovlivněných těžbou nerostných 

surovin 

 

2014  106 

Tabulka 52: Administrativní ocenění pozemků ložiska Křenek 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Křenek ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Křenek 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     255 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 344 
ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 

ZCv základní cena uvedená v tab. č. 1 v příloze č. 2  ZCv Kč/m
2 2 120 

O1 koeficient velikosti obce v tab. č. 2 v příloze č. 2 O1   0,50 

O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce z tab. č. 2 v 

příloze č. 2 
O2   0,85 

O3 koeficient polohy obce z tab. č. 2 v příloze č. 2  O3   1,02 

O4 koeficient technické infrastruktury v obci z tab. č. 2 př. č. 2 O4   0,55 

O5 koeficient dopravní obslužnosti obce z tab. č. 2 v př. č. 2 O5   0,80 

O6 koeficient občanské vybavenosti z tab. č. 2 v příloze č. 2 O6   0,85 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 206,228 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,60 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Parcelní čísla pozemků 517/1, 517/2, 517/3 

Celková výměra pozemků cv m
2 11 420 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 206,228 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 2 355 124,76 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 zaokrouhleno dle § 

50 vyhlášky 
Kč 2 355 130 

Parcelní čísla pozemků 
562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 

582/1, 582/2, 582/3, 583 

Celková výměra pozemků cv m
2 13 454 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 206,228 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 2 774 592,70 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 zaokrouhleno dle § 

50 vyhlášky 
Kč 2 774 590 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 
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Tabulka 53: Administrativní ocenění pozemků ložiska Napajedla 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Napajedla - sever, III H ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Napajedla 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     7 343 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 1 534 
ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 

ZCv základní cena uvedená v tab. č. 1 v příloze č. 2  ZCv Kč/m
2 1980 

O1 koeficient velikosti obce v tab. č. 2 v příloze č. 2 O1   0,95 

O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce z tab. č. 2 v 

příloze č. 2 
O2   0,85 

O3 koeficient polohy obce z tab. č. 2 v příloze č. 2  O3   1,01 

O4 koeficient technické infrastruktury v obci z tab. č. 2 př. č. 2 O4   1,00 

O5 koeficient dopravní obslužnosti obce z tab. č. 2 v př. č. 2 O5   0,95 

O6 koeficient občanské vybavenosti z tab. č. 2 v příloze č. 2 O6   1,00 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 767,048 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,50 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Parcelní čísla pozemků 3380/44, 6408/14 

Celková výměra pozemků cv m
2 4 826 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 767,048 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 3 701 775,04 

Celková zjištěná cena pozemkům dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 3 701 780 

Parcelní čísla pozemků 3380/14 

Celková výměra pozemků cv m
2 1 245 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 767,048 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 954 975,12 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 954 980 

Parcelní čísla pozemků 3423/2 

Celková výměra pozemků cv m
2 1 104 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 767,048 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 846 821,31 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 846 820 
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Parcelní čísla pozemků 3333 

Celková výměra pozemků cv m
2 2 500 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 767,048 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 1 917 620,72 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 1 917 620 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 

 

 

Tabulka 54: Administrativní ocenění pozemků ložiska Plačice 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Plačice ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Hradec Králové 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     93 035 

Výpočet základní ceny 

Základní cena dle přílohy č. 2 tabulky č. 1 
ZC Kč/m

2 1 520 
ZC  

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 760,000 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,50 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Parcelní čísla pozemků 608/2, 640/2, 643/1, 643/4, 643/5 

Celková výměra pozemků cv m
2 42 198 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 760,000 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 32 070 480,00 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 32 070 480 

Parcelní čísla pozemků 
608/1, 608/3, 608/5, 608/10, 608/32, 

643/3 

Celková výměra pozemků cv m
2 107 956 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 760,000 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 82 046 560,00 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 82 046 560 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 
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Tabulka 55: Administrativní ocenění pozemků ložiska Písek u Chlumce nad Cidlinou 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Písek u Chlum. nad Cidl. ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Písek  

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     234 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 194 
ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 

ZCv základní cena uvedená v tab. č. 1 v příloze č. 2  ZCv Kč/m
2 1 520 

O1 koeficient velikosti obce v tab. č. 2 v příloze č. 2 O1   0,50 

O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce z tab. č. 2 v 

příloze č. 2 
O2   0,60 

O3 koeficient polohy obce z tab. č. 2 v příloze č. 2  O3   0,80 

O4 koeficient technické infrastruktury v obci z tab. č. 2 př. č. 2 O4   0,70 

O5 koeficient dopravní obslužnosti obce z tab. č. 2 v př. č. 2 O5   0,80 

O6 koeficient občanské vybavenosti z tab. č. 2 v příloze č. 2 O6   0,95 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 116,444 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,60 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Parcelní čísla pozemků 
412/12, 415/21, 438/4, 

449/10 

Celková výměra pozemků cv m
2 13 692 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 116,444 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 1 594 353,44 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 zaokrouhleno dle § 

50 vyhlášky 
Kč 1 594 350 

Parcelní čísla pozemků 438/3, 462, 202/15 

Celková výměra pozemků cv m
2 8 623 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 116,444 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 1 004 097,99 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 1 004 100 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 
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Tabulka 56: Administrativní ocenění pozemků ložiska Zaječí 2014 

Administrativní ocenění pozemků ložiska Zaječí ke dni 1. 3. 2014 

Vstupní údaje 

Název obce Zaječí 

Počet obyvatel obce ke dni ocenění     1 436 

Výpočet základní ceny 

Základní cena 
ZC Kč/m

2 428 
ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 

ZCv základní cena uvedená v tab. č. 1 v příloze č. 2  ZCv Kč/m
2 1 390 

O1 koeficient velikosti obce v tab. č. 2 v příloze č. 2 O1   0,75 

O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce z tab. č. 2 

v příloze č. 2 
O2   0,60 

O3 koeficient polohy obce z tab. č. 2 v příloze č. 2  O3   0,80 

O4 koeficient technické infrastruktury v obci z tab. č. 2 př. č. 2 O4   1,00 

O5 koeficient dopravní obslužnosti obce z tab. č. 2 v př. č. 2 O5   0,90 

O6 koeficient občanské vybavenosti z tab. č. 2 v příloze č. 2 O6   0,95 

Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena upravená 
ZCU Kč/m

2 256,705 
ZCU = ZC x k 

Koeficient dle odst. 2b § 9 k   0,60 

Výpočet zjištěné ceny pozemků 

Parcelní čísla pozemků 5048/35 

Celková výměra pozemků cv m
2 9 399 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 256,705 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 2 412 772,17 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 2 412 770 

Parcelní čísla pozemků 5048/7 

Celková výměra pozemků cv m
2 6 524 

Základní cena upravená ZCU Kč/m
2 256,705 

Zjištěná cena pozemků = ZCU x cv   Kč 1 674 744,72 

Celková zjištěná cena pozemků ke dni 1. 3. 2014 

zaokrouhleno dle § 50 vyhlášky 
Kč 1 674 750 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 
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7.2 Celkový přehled administrativního ocenění vybraných pozemků v letech 

2010 – 2013 a pro rok 2014 

V následujících tabulkách č. 57 a 58 se nachází celkový ocenění pozemků 

vybraných ložisek jak v letech 2010 – 2013 tak pro rok 2014 a jsou zde uvedeny i kupní 

ceny těchto pozemků. 

Tabulka 57: Celkový přehled ocenění vybraných pozemků v letech 2010 – 2013 a pro rok 2014 

Název ložiska 
Parcelní čísla 

pozemků 

Celková 

výměra 

pozemků 

[m
2
] 

Kupní 

cena 

[Kč] 

Zjištěná cena 

pozemků v 

letech 2010 - 

2013 [Kč] 

Zjištěná cena 

pozemků pro 

rok 2014 [Kč] 

Bernartice nad 

Odrou 

1057/3, 1058/1 1 569 15 000 95 370 190 590 

1060/38, 1057/1 70 541 485 000 4 287 550 8 568 900 

1056/3 38 1 500 2 320 4 620 

Boršice u 

Buchlovic 3 a 4 

5063/205 804 40 200 40 360 247 410 

5063/204, 

5076/14 
986 20 000 44 480 303 420 

5063/208, 

5076/26 
1 003 25 075 45 240 308 650 

Čavyně 
377 29 614 500 000 2 130 090 7 575 740 

344 15 751 1 800 000 1 166 700 4 029 360 

Černuc 2 603 58 366 400 000 4 312 380 17 151 600 

Dalovice u Mladé 

Boleslavi 
138/5, 868/11 850 807 500 100 420 251 960 

Dobříň - jih 1 

PK 257 4 204 264 852 198 270 345 210 

PK 259 5 028 316 764 237 130 412 870 

267, 268, 282/1, 

282/2, 297, PK 

274/1, PK 280 

33 111 2 634 642 1 561 570 2 718 900 

Dolní Lutyně - 

Velké Lány 

4171/4, 4171/11, 

4172/10, 4172/15, 

4173/1 

8 052 266 400 595 320 938 320 

510/2, 510/3, 

584/1, 4077/2, 

4094/8, 4173/8 

7 510 629 400 555 250 875 160 

Dubňany - 

Louky na 

pískách 

PK 2760 5 424 300 000 705 280 2 842 100 

Charvátská Nová 

Ves 

1238/106, 

1238/130, 

1238/142 

7 168 501 760 3 031 730 4 981 760 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 58: Celkový přehled ocenění vybraných pozemků v letech 2010 – 2013 a pro rok 2014 – 

pokračování 

Název ložiska 
Parcelní čísla 

pozemků 

Celková 

výměra 

pozemků 

[m
2
] 

Kupní 

cena 

[Kč] 

Zjištěná cena 

pozemků v 

letech 2010 - 

2013 [Kč] 

Zjištěná cena 

pozemků pro 

rok 2014 [Kč] 

Chýnov 489/9, 485/4 5 981 40 000 900 150 4 046 270 

Kratonohy 

452/107, 452/108, 

527/7 
6 891 450 000 297 240 1 481 890 

454/2 21 567 3 000 000 930 370 4 636 980 

Křenek 

517/1, 517/2, 

517/3 
11 420 57 100 759 920 2 355 130 

562/1, 562/2, 

562/3, 562/4, 

582/1, 582/2, 

582/3, 583 

13 454 650 000 1 009 740 2 774 590 

Napajedla - 

sever, III H 

3380/44, 6408/14 4 826 965 200 380 400 3 701 780 

3380/14 1 245 416 000 98 130 954 980 

3423/2 1 104 110 400 87 020 846 820 

3333 2 500 375 000 197 060 1 917 620 

Písek u Chlumce 

nad Cidlinou 

412/12, 415/21, 

438/4, 449/10 
13 692 164 000 591 190 1 594 350 

438/3, 462, 

202/15 
8 623 108 000 371 950 1 004 100 

Plačice 

608/2, 640/2, 

643/1, 643/4, 

643/5 

42 198 1 360 000 42 150 460 32 070 480 

608/1, 608/3, 

608/5, 608/10, 

608/32, 643/3 

107 956 2 224 495 106 713 530 82 046 560 

Zaječí 
5048/35 9 399 281 970 246 030 2 412 770 

5048/7 6 524 195 720 170 780 1 674 750 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následují tabulky č. 59 a 60, v nichž se nachází celkový přehled ocenění vybraných 

pozemků přepočtený na stejnou jednotku Kč/m
2
. V tabulkách 59 a 60 jsou 

u administrativních cen barevně označeny ty administrativní ceny [Kč/m
2
], které jsou vyšší 

než kupní ceny [Kč/m
2
] u těchto pozemků. 
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Tabulka 59: Celkový přehled ocenění vybraných pozemků v letech 2010 - 2013 a v roce 2014 

přepočtený na Kč/m
2 

Název ložiska 
Parcelní čísla 

pozemků 

Kupní cena 

[Kč/m
2
] 

Zjištěná cena v 

letech 2010 - 

2013 [Kč/m
2
] 

Zjištěná cena v 

roce 2014 

[Kč/m
2
] 

Bernartice nad 

Odrou 

1057/3, 1058/1 10 61 121 

1060/38, 1057/1 7 61 121 

1056/3 39 61 122 

Boršice u 

Buchlovic 3 a 4 

5063/205 50 50 308 

5063/204, 5076/14 20 45 308 

5063/208, 5076/26 25 45 308 

Čavyně 
377 17 72 256 

344 114 74 256 

Černuc 2 603 7 74 294 

Dalovice u Mladé 

Boleslavi 
138/5, 868/11 950 118 296 

Dobříň - jih 1 

PK 257 63 47 82 

PK 259 63 47 82 

267, 268, 282/1, 

282/2, 297, PK 

274/1, PK 280 

80 47 82 

Dolní Lutyně - 

Velké Lány 

4171/4, 4171/11, 

4172/10, 4172/15, 

4173/1 

33 74 117 

510/2, 510/3, 

584/1, 4077/2, 

4094/8, 4173/8 

84 74 117 

Dubňany - Louky 

na pískách 
PK 2760 55 130 524 

Charvátská Nová 

Ves 

1238/106, 

1238/130, 

1238/142 

70 423 695 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 60: Celkový přehled ocenění vybraných pozemků v letech 2010 - 2013 a v roce 2014 

přepočtený na Kč/m
2
 - pokračování 

Název ložiska 
Parcelní čísla 

pozemků 

Kupní cena 

[Kč/m
2
] 

Zjištěná cena v 

letech 2010 - 

2013 [Kč/m
2
] 

Zjištěná cena v 

roce 2014 

[Kč/m
2
] 

Chýnov 489/9, 485/4 7 151 677 

Kratonohy 

452/107, 452/108, 

527/7 
65 43 215 

454/2 139 43 215 

Křenek 

517/1, 517/2, 517/3 5 67 206 

562/1, 562/2, 

562/3, 562/4, 

582/1, 582/2, 

582/3, 583 

48 75 206 

Napajedla - sever, 

III H 

3380/44, 6408/14 200 79 767 

3380/14 334 79 767 

3423/2 100 79 767 

3333 150 79 767 

Písek u Chlumce 

nad Cidlinou 

412/12, 415/21, 

438/4, 449/10 
12 43 116 

438/3, 462, 202/15 13 43 116 

Plačice 

608/2, 640/2, 

643/1, 643/4, 643/5 
32 999 760 

608/1, 608/3, 

608/5, 608/10, 

608/32, 643/3 

21 988 760 

Zaječí 
5048/35 30 26 257 

5048/7 30 26 257 

Zdroj: vlastní zpracování 
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8 Statistické vyhodnocení administrativního ocenění v roce 2014 

a kupních cen 

Opět jsou získána data pro rok 2014 podrobena statistickému šetření. Postup je 

naprosto stejný jako v kapitole 6. 

Tabulka 61: Výběrové soubory dat z roku 2014 pro statistické vyhodnocení 

n1 
Kupní cena 

[Kč/m
2
]  

n2 
Administrativní 

cena 2014 [Kč/m
2
] 

1 10 
 

1 121 

2 7 
 

2 121 

3 39 
 

3 122 

4 50 
 

4 308 

5 20 
 

5 308 

6 25 
 

6 308 

7 17 
 

7 256 

8 114 
 

8 256 

9 7 
 

9 294 

10 950 
 

10 296 

11 63 
 

11 82 

12 63 
 

12 82 

13 80 
 

13 82 

14 33 
 

14 117 

15 84 
 

15 117 

16 55 
 

16 524 

17 70 
 

17 695 

18 7 
 

18 677 

19 65 
 

19 215 

20 139 
 

20 215 

21 5 
 

21 206 

22 48 
 

22 206 

23 200 
 

23 767 

24 334 
 

24 767 

25 100 
 

25 767 

26 150 
 

26 767 

27 12 
 

27 116 

28 13 
 

28 116 

29 32 
 

29 760 

30 21 
 

30 760 

31 30 

 

31 257 

32 30 

 

32 257 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Opět jsou u výběrových souborů vypočteny jejich základní charakteristiky průměr 

x , výběrový rozptyl s´x
2
 a směrodatná odchylka sx dle vzorců (6), (7), (8) nacházejících 

se v kapitole 6. 

Tabulka 62: Základní charakteristiky výběrových souborů pro rok 2014 

Charakteristika 

výběrového 

souboru 

Výběrový soubor 1 

Kupní cena 

[Kč/m
2
] 

Výběrový soubor 2 

Administrativní 

cena 2014 [Kč/m
2
] 

x  89,78 341,92 

s´x
2 29 267,22 64 518,62 

sx 171,08 254,01 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následuje šetření, zda výběrové soubory neobsahují odlehlá pozorování, opět 

pomocí jednorozměrného přístupu, kdy vybočující hodnoty jsou identifikovány pomocí 

tzv. vnitřních hradeb, podrobnější popis metody se nachází v kapitole 6. 

U výběrového souboru kupní cena jsou opět identifikovány 2 vybočující hodnoty 

n10 s hodnotou 950 Kč/m
2
 a n24 s hodnotou 334 Kč/m

2
 stejně jako v kapitole 6. 

U výběrového souboru administrativní cena 2014 nejsou identifikovány žádné 

vybočující hodnoty. 

Opět jsou vytvořeny nové výběrové soubory, které vzniknou po očištění původních 

výběrových souborů o vybočující hodnoty. Tyto nově vzniklé výběrové soubory 

se nacházejí v tabulce č. 63. U těchto nově vzniklých výběrových souborů jsou opět 

vypočteny základní charakteristiky průměr x , výběrový rozptyl s´x
2
 a směrodatná odchylka 

sx dle vzorců (6), (7), (8) nacházejících se v kapitole 6. 
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Tabulka 63: Nově vytvořené výběrové soubory dat z roku 2014 

n1 
Kupní cena 

[Kč/m
2
] 

 

n2 
Administrativní 

cena 2014 [Kč/m
2
] 

1 10 

 

1 121 

2 7 

 

2 121 

3 39 

 

3 122 

4 50 

 

4 308 

5 20 

 

5 308 

6 25 

 

6 308 

7 17 

 

7 256 

8 114 

 

8 256 

9 7 

 

9 294 

10 63 

 

10 296 

11 63 

 

11 82 

12 80 

 

12 82 

13 33 

 

13 82 

14 84 

 

14 117 

15 55 

 

15 117 

16 70 

 

16 524 

17 7 

 

17 695 

18 65 

 

18 677 

19 139 

 

19 215 

20 5 

 

20 215 

21 48 

 

21 206 

22 200 

 

22 206 

23 100 

 

23 767 

24 150 

 

24 767 

25 12 

 

25 767 

26 13 

 

26 767 

27 32 

 

27 116 

28 21 

 

28 116 

29 30 

 

29 760 

30 30 

 

30 760 

   

31 257 

   

32 257 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 64: Charakteristiky nově vzniklých výběrových souborů pro rok 2014 

Charakteristika 

výběrového 

souboru 

Výběrový soubor 1 

Kupní cena 

[Kč/m
2
] 

Výběrový soubor 2 

Administrativní 

cena 2014 [Kč/m
2
] 

x  52,96 341,92 

s´x
2 2 307,53 64 518,62 

sx 48,04 254,01 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následně jsou data obsažená v tabulce č. 64 použita pro testování hypotéz, přesněji 

hlavní hypotézy 2 a dílčí hypotézy 2, které následuje níže. 

8.1 Testování hypotéz 

Obdobně jako v kapitole 6.1 následuje testování hypotéz stanovených v kapitole 3, 

postup je zcela totožný. Nejprve je ověřena správnost hlavní hypotézy 2, následuje ověření 

správnosti dílčí hypotézy 2 nejprve pomocí testu hypotézy na shodu dvou rozptylů 

výběrových souborů a následně je provedeno testování hypotézy o shodě dvou průměrů 

výběrových souborů. 

Hlavní hypotéza 2: 

Průměrná cena pozemků definovaných dle § 9 odstavce 2 písmene b zjištěná 

dle vyhlášky ministerstva financí č 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona č. 151/1997 Sb., (oceňovací vyhláška) se neliší od průměrné kupní ceny. 

Pro ověření správnosti hypotézy 2, byly použity hodnoty průměrů nových 

výběrových souborů, které vznikly očištěním původních výběrových souborů o extrémní 

hodnoty. 

               

              

Při výpočtu procentního rozdílu průměrné administrativní ceny pozemků 

dle legislativy platné v roce 2010 – 2013 a průměrné kupní ceny z téhož období jsou 

rovněž použity hodnoty průměru nových výběrových souborů. 

Výpočet procentního rozdílu průměrných cen: 

              

     
             

Z výpočtu jasně vyplývá, že procentní rozdíl průměrné administrativní ceny v roce 

2014 se liší od průměrné kupní ceny o 545, 62 % a tudíž hlavní hypotézu 2 nelze 

přijmout.  
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Dílčí hypotéza 2: 

Ceny pozemků definovaných dle § 9 odstavce 2 písmene b zjištěné dle vyhlášky 

ministerstva financí č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb., (oceňovací vyhláška) jsou vyšší než kupní ceny těchto pozemků. 

Aby bylo možné provést test o shodě dvou průměrů, je nutné nejprve rozhodnout, 

zda rozptyly základního souboru jsou stejné či nikoliv. Předpoklad o shodě rozptylů 

se na základě výběrových dat může ověřit následujícím testem o shodě dvou rozptylů. 

8.1.1 Test hypotézy o shodě dvou rozptylů výběrových souborů kupní cena 

a administrativní cena 2014 

Uvažujeme dva nezávislé náhodné výběry o rozsazích n1 a n2. U těchto výběrů 

známe jejich výběrové rozptyly s´x
2
. 

Nulová hypotéza: 

      
    

  

Dvoustranná alternativní hypotéza: 

      
    

  

Jako testové kritérium zvolíme statistiku [8]: 

  
  
  

  
  
 

  
        

         
       

Určení stupňů volnosti [8]: 

        

        

           

           

Vymezení kritického oboru W [8]: 
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  je správná 

Na hladině významnosti α=0,05 přijímáme hypotézu H1, rozptyly výběrových 

souborů kupní cena a administrativní ocenění 2010 – 2013 nejsou shodné. 

8.1.2 Test hypotézy o shodě dvou průměrů výběrových souborů kupní cena 

a administrativní cena 2014 

Stejně jako v kapitole Tento test patří k jednomu z nejpoužívanějších, protože 

umožňuje porovnávat dva výběry mezi sebou. Na základě porovnání těchto výběrů je 

možné provádět úsudky o dvou základních souborech, z nichž byly tyto výběry provedeny. 

Opět máme k dispozici nezávislé náhodné výběry. Test hypotézy o rozdílu průměrů 

ve dvou základních souborech, z nichž byly vytvořeny náhodné výběry, provádíme 

za předpokladu, že rozptyly v obou základních souborech jsou neznámé a různé, 

nemůžeme tedy předpokládat, že jsou shodné. 

Hlavní hypotéza: 

          

Alternativní hypotéza: 

          

Testové kriterium [8]: 

  
           

   
  

  
 
  
  

  

 

  
            

         
   

         
  

       

Výpočet stupňů volnosti [8]: 
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Určení kritického oboru W [8]: 

           

               

           

             

                 

          je správná 

Protože hodnota testového kriteria náleží kritickému oboru W, bylo prokázáno, 

že administrativní ceny 2014 jsou vyšší než kupní ceny na zvolené 5% hladině 

významnosti.  
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9 Hlavní výsledky práce 

Následující závěry jsou stanoveny na základě 32 ocenění vybraných pozemků 

nevýhradních ložisek s těžbou písků, štěrkopísků a kamene v rámci celé ČR. Závěry jsou 

stanoveny z výběrových souborů kupní cena, jejichž data jsou získána z reálných kupních 

smluv uzavřených v letech 2010 – 2013, a výběrových souborů administrativní cena 

2010 – 2013 a administrativní cena 2014, jejichž data jsou získána na základě 

administrativního ocenění dle v té době platné oceňovací vyhlášky. Následně jsou 

výběrové soubory očištěny o tzv. odlehlá pozorování na základě metody vnitřních hradeb. 

Celý postup se nachází v kapitole 6 pro administrativní ocenění v letech 2010 – 2013 

a kapitole 8 pro administrativní ocenění pro rok 2014. U takto nově vzniklých výběrových 

souborů jsou provedena statistická šetření s cílem potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy 

a následně jsou formulovány výsledky disertační práce. 

9.1 Závěry komparace kupních cen a administrativního ocenění v letech 

2010 – 2013 

Průměrná kupní cena je u tohoto typu pozemku 52,96 Kč/m
2
 z interpretace 

směrodatné odchylky, která pro tento výběrový soubor činí 48,04 Kč/m
2
 je zřejmé, 

že většina kupních cen se neodchyluje od průměru o více než 48,04 Kč/m
2
 v obou 

směrech. Tudíž většina kupních cen pro tento typ pozemku se nachází v intervalu 

(4,92 Kč/m
2
; 101,00 Kč/m

2
). 

Průměrná administrativní cena v letech 2010 – 2013 má hodnotu 62,94 Kč/m
2
. 

Směrodatná odchylka je u tohoto výběrového souboru 23,66 Kč/m
2
 a opět dle interpretace 

směrodatné odchylky je zřejmé, že většina administrativních cen v letech 2010 – 2013 

se neodchyluje od průměru o více než 23,66 Kč/m
2
 v obou směrech. Tudíž většina 

administrativních cen u tohoto typu pozemku se nachází v intervalu 

(39,28 Kč/m
2
; 86,60 Kč/m

2
). 

Testováním stanovených hypotéz se neprokázalo, že průměrná kupní cena se neliší 

od průměrné administrativní ceny z let 2010 – 2013, naopak procentní rozdíl těchto 

průměrných cen činí 18,84 %. Také se nepodařilo prokázat, že administrativní ceny z let 

2010 – 2013 jsou vyšší než kupní ceny z téhož období. Nelze proto na základě tohoto 

šetření jednoznačně doporučit úpravu zmíněného § 28 odstavce 7 oceňovací vyhlášky 

č. 3/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pouze lze při oceňování pozemků ovlivněných 

těžbou nerostných surovin dle tohoto legislativního předpisu v ojedinělých případech 

doporučit využití možnosti snížení či zvýšení koeficientu prodejnosti Kp až o 30 % dle § 

44 odstavce 11 tohoto předpisu, který říká, že [6]: „Koeficient prodejnosti uvedený 

v příloze č. 39, kromě Kp pro stavby oceněné dle § 14, pozemky oceněné podle § 29, 30, 31 

a 32 odstavce 3 až 5 a trvalé porosty oceněné podle § 35 až 42 lze snížit nebo zvýšit až o 

30 % hodnoty koeficientu v případech důkazně podložených příslušnými podklady, 

fotodokumentací a mapami, popřípadě jinými archivovanými důkazními materiály. Bez 

řádného zdůvodnění nelze tento postup uplatnit. Důvodem úpravy musí být odchylka od 
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běžných podmínek v oceňovaném území v členění dle přílohy č. 39, a to konkrétně 

v občanské vybavenosti, dopravním spojení, historickém významu, mimořádných 

klimatických podmínkách, popřípadě v jiných obecně závažných důvodech ve vztahu 

k oceňované nemovitosti, které výrazně ovlivňují její prodejnost. Zohlednit lze i morální 

zastarání stavby. Příslušný Kp uvedený v příloze č. 39, včetně řádného zdůvodnění způsobu 

úpravy koeficientu prodejnosti, je nedílnou součástí ocenění.“ 

I přes tyto výše zmíněné skutečnosti lze konstatovat, že administrativní ceny 

stanovené dle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů poměrně 

uspokojivě odráží situaci na trhu, která je v tomto případě reprezentována kupními cenami. 

Tato skutečnost může být dána poměrně dlouhodobým vývojem, který byl zaměřen na 

postupné zpřesňování této metodiky ve snaze, aby co nejlépe odrážela situaci na trhu. 

9.2 Závěry komparace kupních cen a administrativního ocenění z roku 2014 

Průměrná kupní cena je u tohoto typu pozemku 52,96 Kč/m
2
 z interpretace 

směrodatné odchylky, která pro tento výběrový soubor činí 48,04 Kč/m
2
 je zřejmé, 

že většina kupních cen se neodchyluje od průměru o více než 48,04 Kč/m
2
 v obou 

směrech. Tudíž většina kupních cen pro tento typ pozemku se nachází v intervalu 

(4,92 Kč/m
2
; 101,00 Kč/m

2
). 

Průměrná administrativní cena pro rok 2014 má hodnotu 341,92 Kč/m
2
. 

Směrodatná odchylka je u tohoto výběrového souboru 254,01 Kč/m
2
 a opět dle interpretace 

směrodatné odchylky je zřejmé, že většina administrativních cen pro rok 2014 

se neodchyluje od průměru o více než 254,01 Kč/m
2
 v obou směrech. Tudíž většina 

administrativních cen u tohoto typu pozemku se nachází v intervalu 

(87,91 Kč/m
2
; 595,93 Kč/m

2
). 

Testováním stanovených hypotéz se neprokázalo, že průměrná kupní cena se neliší 

od průměrné administrativní ceny pro rok 2014, naopak procentní rozdíl těchto 

průměrných cen činí 545,62 %. Jednoznačně se však potvrdilo, že administrativní ceny 

pro rok 2014 jsou vyšší než kupní ceny z období 2010 – 2013. 

Z výše uvedeného vyplývá, že změnou metodiky administrativního oceňování 

pozemků, která je obsažena ve vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 441/2013 Sb. došlo 

k výraznému zvýšení zjištěných cen u tohoto typu pozemků a tudíž odklonu od snahy 

k přibližování těchto cen k tržním cenám, jak se uvádí v cenovém věstníku Ministerstva 

financí. U tohoto typu pozemků přechod k porovnávacímu způsobu ocenění nevedl 

ke zpřesnění a zkvalitnění administrativního ocenění ba právě naopak. Tento fakt je 

způsoben hlavně tím, že u tohoto způsobu ocenění se vychází ze základních cen 

vyjmenovaných obcí nebo jejích oblastí, vyjmenované obce okresu, ve kterém se obec 

nachází nebo vyjmenovaného okresu, kdy se následně tyto ceny upravují koeficienty O1 

až O6. Takto stanovená základní cena stavebního pozemku je však stále poměrně vysoká, 

neboť koeficienty O1 až O6 nesníží základní cenu vyjmenované obce dostatečně a následně 
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se takto získaná cena vynásobí u pozemků ovlivněných těžbou nerostných surovin jen 

koeficientem k. Proto je dle mého názoru vhodné současnou metodiku ocenění u tohoto 

typu pozemků dle platné oceňovací vyhlášky upravit. Možný způsob úpravy legislativního 

předpisu následuje níže. 

9.3 Návrh úpravy administrativního ocenění dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Jak je uvedeno výše změna metodiky oceňování pozemků v nové oceňovací 

vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 441/2013 Sb., vedla ke zvýšení zjištěných cen 

dle tohoto cenového předpisu, dle mého názoru je vhodné zachovat porovnávací způsob 

ocenění u pozemků obecně a i u ocenění tohoto specifického typu pozemků je dle mého 

názoru vhodné zachovat porovnávací způsob ocenění a upravit koeficient k pro úpravu 

základní ceny pozemku určeného rozhodnutím o změně využití území pro těžební a jim 

obdobné činnosti nebo s nimi souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména 

pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek následujícím způsobem: 

v městech s počtem nad 250 000 obyvatel z původní hodnoty 0,4 na 0,2, 

v městech s počtem od 5 000 do 250 000 obyvatel z původní hodnoty 0,50 na 0,25, 

v ostatních městech a obcích z původní hodnoty 0,60 na 0,3. 

Také bych u tohoto typu pozemků doporučovala znovu obnovit koeficient 

prodejnosti Kp v jeho původní podobě, kdy bylo možné s výší tohoto koeficientu nakládat 

dle aktuálního stavu konkrétní nemovitosti [6]: „Koeficient prodejnosti uvedený v příloze 

č. 39 lze snížit nebo zvýšit až o 30 % hodnoty koeficientu v případech důkazně podložených 

příslušnými podklady, fotodokumentací a mapami, popřípadě jinými archivovanými 

důkazními materiály. Bez řádného zdůvodnění nelze tento postup uplatnit. Důvodem 

úpravy musí být odchylka od běžných podmínek v oceňovaném území v členění dle přílohy 

č. 39, a to konkrétně v občanské vybavenosti, dopravním spojení, historickém významu, 

mimořádných klimatických podmínkách, popřípadě v jiných obecně závažných důvodech 

ve vztahu k oceňované nemovitosti, které výrazně ovlivňují její prodejnost. Zohlednit lze 

i morální zastarání stavby. Příslušný Kp uvedený v příloze č. 39, včetně řádného 

zdůvodnění způsobu úpravy koeficientu prodejnosti, je nedílnou součástí ocenění.“ 

Tímto koeficientem Kp bych doporučovala následně základní cenu vynásobenou 

koeficientem k pro úpravu základní ceny pozemku určeného rozhodnutím o změně využití 

území pro těžební a jim obdobné činnosti nebo s nimi souvisejícími pracemi na zemském 

povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek vynásobit. Určení 

základní ceny upravené pro tyto pozemky by tedy bylo podle vzorce: 

            

(12) 

kde: 

ZCU …základní cena upravená pozemku v Kč za m
2
, 

ZC……základní cena pozemku v Kč za m
2
, určená podle § 3, 
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k……...koeficient pro úpravu základní ceny pozemku určeného rozhodnutím 

o změně využití území pro těžební a jim obdobné činnosti nebo s nimi 

souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, 

pískoven, odvalů a výsypek, 

Kp…….koeficient prodejnosti. 

Hodnoty koeficientu k byly navrženy po simulaci výpočtu podle nově navrženého 

vzorce (12) pro jednotlivé ocenění pozemků vybraných ložisek tak, aby po vynásobení 

příslušným koeficientem Kp z roku 2013, co nejvíce odpovídaly kupním cenám, s cílem, 

aby minimální hodnota pro zjištěnou cenu neklesla pod 20 Kč za m
2
 tohoto pozemku. Tato 

minimální hodnota 20 Kč/m
2
 je dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

účinná od 1. 1. 2013. Ve vyhlášce č. 441/2013 Sb., je minimální hodnota pro tento typ 

pozemku stanovena na 30 Kč/m
2
, avšak dle mého názoru by se tato hodnoty měla snížit 

opět na 20 Kč/m
2
, protože u těchto pozemků dle mého názoru není nutné minimální cenu 

navyšovat. 

Tento postup by dle mého názoru vedl k přiblížení zjištěných cen k cenám kupním, 

jak ukazuje tabulka 65. Při výpočtu byly použity navrhované hodnoty koeficientu 

k a hodnoty koeficientu Kp pro rok 2013, neboť v roce 2014 byl koeficient Kp zrušen. 

Situace ve vývoji hodnot koeficientu Kp je pozvolná, protože odráží situaci na trhu, která 

v tomto období nezaznamenala žádné náhlé výkyvy, tudíž se dá předpokládat, že hodnoty 

koeficientů Kp pro rok 2014 by byly obdobné. Znovu byly vytvořeny výběrové soubory a 

podrobeny statistickému šetření jako v předchozích případech. Výsledky tohoto 

statistického šetření jsou zaznamenány v tabulce 65. 

Tabulka 65: Charakteristiky výběrových souborů 

Charakteristika 

výběrového souboru 

Kupní cena 

[Kč/m
2
] 

Administrativní 

cena 2014 [Kč/m
2
] 

Administrativní 

cena 2014 po 

úpravě koeficientu 

k a zavedení 

koeficientu Kp 

[Kč/m
2
] 

x  52,96 341,92 100,21 

s´x
2 2 307,53 64 518,62 8 979,60 

sx 48,04 254,01 94,76 

Zdroj: vlastní zpracování 

Znovu zavedení koeficientu Kp v podobě v jaké byl používán do 1. 1. 2014 

dle vyhlášky č. 3/2008 by znamenalo nejen přiblížení zjištěných cen k cenové úrovni 

kupních cen u těchto pozemků, ale také možnost zásahu znalce do konečné zjištěné ceny 

prostřednictvím úpravy hodnoty tohoto koeficientu až do výše 30 % koeficientu. 
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9.4 Návrh metodiky tržního ocenění pro rok 2014 

Jak je uvedeno v kapitole 4.2 této práce u tohoto typu pozemku se dá při tržním 

ocenění ke stanovení tržní hodnoty těchto pozemků využít za určitých předpokladů pouze 

porovnávací přístup a výnosový přístup. Jak je zmíněno v kapitole 4.2.2 porovnávací 

přístup v současných podmínkách u tohoto typu pozemků lze aplikovat pouze 

ve výjimečných případech, kdy máme k dispozici dostatečné množství vzorků 

pro porovnání u přímého porovnání nebo pro vytvoření referenčního vzorku u nepřímého 

porovnání. Získání těchto dat je však velmi problematické což aplikaci tohoto přístupu 

téměř znemožňuje. Stejná situace platí i pro výnosový přístup, kdy hlavním problémem 

se stává získání dat potřebných k výpočtu věčné renty, jelikož tyto informace jsou 

předmětem obchodního tajemství zainteresovaných společností. Pokud by však oceňovatel 

získal k těmto datům přístup, stane se výnosová hodnota významným indikačním prvkem 

pro stanovení tržní hodnoty. 

Z výše zmíněného vyplývá, že tržní postupy ke stanovení tržní hodnoty u tohoto 

typu pozemků selhávají a proto by bylo vhodné vycházet při stanovení tržní hodnoty 

z administrativního ocenění, které je u tohoto typu pozemku metodicky stanoveno 

ve vyhlášce č. 441/2013 Sb. v § 9 odstavci 2 písmene b a to tak, že základní cena upravená 

ZCU v Kč/m
2
 by se měla vynásobit přepočítávacím koeficientem, který by přiblížil 

administrativní ocenění pro rok 2014 k tržním cenám reprezentovanými v tomto případě 

kupními cenami, a následně takto upravenou základní cenu vynásobíme celkovou výměrou 

pozemku. 

Přepočítávací koeficient pro rok 2014 byl stanoven na základě průměrných cen, a to 

ve výši 0,26. 

Hodnota tohoto koeficientu koresponduje s legislativou určenou pro výpočet 

směrné hodnoty u jiného pozemku. Směrná hodnota slouží k určení výše daně z nabytí 

nemovitostí [28]: „Směrná hodnota jiného pozemku se určí jako směrná hodnota 

urbanizovaného pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce s tím, že  

b) v ostatních případech se základní cena urbanizovaného pozemku vynásobí 

koeficientem 0,25; upravená základní cena jiného pozemku činí nejméně 2 Kč za m
2
.“ 

Je však nutné zmínit, že u tohoto typu pozemku se výše daně z nabytí nemovitosti 

počítá vždy z ceny zjištěné dle platného zákona o oceňování majetku a prováděcí vyhlášky 

k tomuto zákonu, kdy se jako základ pro výpočet bere 75 % zjištěné ceny dle posudku 

znalce nebo v případě, že je kupní cena vyšší než zjištěná cena, bere se jako základ 

pro výpočet daně z nabytí nemovitosti 100 % kupní ceny. 
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10 Závěr 

Oceňování majetku obecně představuje činnost, kdy je určitému majetku 

přiřazována určitá peněžní hodnota. Především se jedná o určení hodnoty majetku, který 

není běžně obchodován na trhu nebo je jeho cena určitým způsobem specifická, popřípadě 

se liší svými vlastnostmi od ostatních předmětů prodávaných na trhu. Typickým 

představitelem majetku, který se svými vlastnostmi odlišuje od ostatních předmětů 

obchodovaných na trhu, jsou pozemky. Je to způsobeno jejich jedinečností, 

nepřemístitelností a dalšími vlastnostmi, které činí pozemky z hlediska směny na trhu 

i z hlediska oceňování jedinečnými. Dle mého názoru je téměř nemožné nelézt dva nebo 

více pozemků, které by byly naprosto stejné. Z tohoto důvodu je nalezení hodnoty 

pozemků velmi složitou činností vyžadující znalosti z mnoha oblastí, a také citlivý 

a objektivní přístup oceňovatele, neboť se při stanovení hodnoty, která má sloužit jako 

podklad pro jednání o skutečné prodejní ceně, v majetkových záležitostech státu, jako 

základ pro vyměření daně nebo v soudních řízeních, střetávají protichůdné snahy obou 

zúčastněných stran. 

V současné době v České republice vedle sebe existují dva zcela odlišné přístupy 

k oceňování majetku, a to oceňování tržní a administrativní oceňování dle platného 

oceňovacího předpisu. Oba tyto přístupy sice poskytují výstupy pro jiné účely, 

ale v současné době převládají tendence zcela opustit administrativní oceňování a oceňovat 

majetek pouze metodami založenými na tržních principech. Dle mého názoru je 

administrativní ocenění v některých případech nezastupitelné tržním oceněním, a to 

konkrétně u ocenění pozemků ovlivněných těžbou nerostných surovin, které bylo 

předmětem zkoumání této disertační práce. Jak se ukázalo při analýze tržních přístupů 

k oceňování tohoto specifického typu nemovitosti s cílem nalézt nejvhodnější metodiku 

pro tržní oceňování těchto nemovitostí, tržní přístupy, které se používají pro oceňování 

pozemků jiného typu, nejsou u těchto pozemků využitelné. Je to hlavně z důvodů 

problematického získávání dat nutných k tržnímu ocenění, což je hlavně způsobeno tím, 

že tyto pozemky jsou velmi specifické a jejich směny nejsou tak běžné jako u jiného typu 

pozemku. 

Hlavním cílem této disertační práce s názvem „Komparace metod oceňování 

pozemků ovlivněných těžbou nerostných surovin“ byla komparace oněch dvou základních 

přístupů k oceňování nemovitostí a to tržního a administrativního ocenění tohoto typu 

pozemků. Cílem bylo zjistit, do jaké míry administrativní ocenění odpovídá tržním cenám, 

které jsou v tomto případě reprezentovány kupními cenami těchto pozemků. Předmětem 

této komparace byly pozemky ložisek nevýhradních nerostů v rámci celé ČR, které byly 

prodány v letech 2010 až 2013 a podařilo se získat jejich kupní smlouvy, ve kterých jsou 

uvedeny kupní ceny těchto pozemků. Následně bylo u těchto pozemků provedeno 

administrativní ocenění nejprve dle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů platné v letech 2010 až 2013 a z důvodu zrušení této vyhlášky a nahrazení novou 

oceňovací vyhláškou č. 441/2013 Sb., byly tyto pozemky oceněny také podle vyhlášky 
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č. 441/2013 Sb. Poté bylo provedeno statistické šetření s cílem potvrdit či vyvrátit 

stanovené hypotézy, které měly kvantifikovat rozdílnost těchto dvou přístupů. 

Výsledkem této komparace bylo u administrativního ocenění dle vyhlášky 

č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že průměrná administrativní cena se lišila 

od průměrné kupní ceny o 18,84 % a statistickým šetřením se neprokázalo, 

že administrativní ceny v letech 2010 – 2013 jsou vyšší než kupní ceny. 

Z komparace, která byla provedena u administrativního ocenění dle vyhlášky 

č. 441/2013 Sb., vyplývá, že průměrná kupní cena se lišila o 545,62 % a statistickým 

šetřením se prokázalo, že kupní ceny jsou nižší než administrativní ceny pro rok 2014. 

Toto výrazné zvýšení administrativních cen proti úrovni z let 2010 – 2013 bylo dáno 

změnou metodiky administrativního oceňování stavebních pozemků neuvedených 

v cenové mapě stavebních pozemků, která slouží i pro výpočet administrativní ceny 

pozemků ovlivněných těžbou nerostných surovin. Výsledky této komparace sloužily jako 

podklad pro návrh možné úpravy metodiky administrativního oceňování tohoto typu 

pozemku, která se nachází v § 9 odstavci 2 písmene b vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Poměrně nízká úroveň kupních cen u tohoto typu pozemků je dle mého názoru dána 

hlavně skutečností, že se jedná o zcela nerozvinutý trh s těmito nemovitostmi, směny 

těchto pozemků nejsou tak časté jako u jiných typů pozemků a zájemců o tyto pozemky je 

úzký okruh, neboť se jedná o velmi specifický typ pozemku. Majitelé těchto pozemků mají 

velmi omezenou možnost výběru, jak s tímto pozemkem naložit, většinou mají na výběr 

prodej nebo pronájem tohoto pozemku těžaři, pokud o něj projeví zájem. 

Přínos této disertační práce spočívá především ve stanovení rozdílu úrovně cen 

stanovených dle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle nové 

oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., kdy došlo k výraznému zvýšení úrovně 

administrativních cen stanovených podle nové oceňovací vyhlášky. Toto zjištění následně 

vedlo k navržení možné úpravy § 9 odstavce 2 písmene b vyhlášky č. 441/2013 Sb. Dalším 

přínosem této disertační práce je také stanovení metodiky tržního ocenění a stanovení 

přepočítávacího koeficientu pro rok 2014 pro tento typ pozemků. 
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11 Conclusion 

In general terms, pricing of property are activities that find out property’s monetary 

value. Primarily, it is about determining the monetary value of the property that is not 

usually traded on property markets or whose price is specific or, as the case might be, the 

property differs considerably from other properties on the current market. A typical 

example of such occurrence is the landed property. The landed property uniqueness is 

essentially given by its immovability but there are also other attributes that make real 

properties a singular item in terms of monetary value pricing or related market dealings. In 

my opinion, it is almost impossible to find even two real properties that would be fully 

identical. That is the reason why finding out a landed property’s monetary value is a 

complicated procedure, which asks for evaluator’s wide knowledge, sensitivity, and 

objectivity. The monetary value determined by the evaluator is the background for actual 

price dealings or tax assessments, and it can be a primary point of reference as regards 

court settlements of disputes between parties. 

Presently, in the Czech Republic, there exist two fundamentally different property 

pricing attitudes, namely the market oriented attitude and the administrative one, the latter 

being directed by the current regulation. Although each of the attitudes yields different 

purpose outputs, nonetheless, there is a trend of completely abandoning real property 

pricing based on administrative principles in favour of the evaluation founded on the 

functioning of markets. In my opinion, the real property market evaluation cannot always 

provide for its administrative counterpart, which is especially the case of real properties 

related to extraction of minerals, the latter being the case of this doctoral thesis work 

investigation. This investigation was oriented by finding out the best method for evaluation 

of the landed properties affected by mining and the pricing attitudes based on market 

mechanisms proved to have been of little value, although they are successfully applied to 

pricing of other real properties. The main reason is represented by difficulties in obtaining 

information needed for the market evaluation of these extremely specific properties that are 

not subject of common exchange, as it is the case of other landed properties. 

This doctoral thesis work, „Komparace metod oceňování pozemků ovlivněných 

těžbou nerostných surovin (Comparing Pricing Methods for Landed Properties Affected by 

Mineral Mining)“ has focused on the comparison of the market and administrative methods 

of monetary evaluation of real properties related to extraction of minerals. The objective 

has been to establish the relationship between the administrative and market pricing 

methods in terms of the monetary value provided. The subject of the comparison were the 

landed properties of unreserved mineral deposits in the Czech Republic that were sold in 

the period from 2010 to 2013, and whose sale agreements yielded information on the price 

of the properties sold. The administrative method of pricing was applied to these real 

properties in accordance with the Regulation No. 3/2008, Coll., and the tenor of the later 

regulations issued between 2010 and 2013. As the latter was amended by the Regulation 

No. 441/2013, Coll., the same properties were also evaluated in compliance with this new 
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provision. A statistical investigation was performed that would confirm or reject the 

hypotheses concerning quantification differences of the mentioned real property pricing 

methods. 

The comparison results were to the effect that the administrative pricing in 

accordance with the Regulation No. 3/2008, Coll., and the tenor of the later regulations 

differed from the sale price by 18.84%. The statistical investigation could not prove that 

the administrative prices of the period, 2010 – 2013, had been higher than those of the 

actual sale. 

The comparison, which was performed for the administrative pricing in accordance 

with the Regulation, No. 441/2013 Coll., evidenced that the average sale price differed by 

545.62% and the related statistical investigation proved the sale prices to have been lower 

than those valid in 2014. This significant increase of administrative prices against their 

level between the years, 2010 – 2013, was caused by the changed method of pricing landed 

properties listed as landed properties for building, which list served purposes of pricing 

landed properties affected by mineral mining. The comparative results of this investigation 

have provided for data that might  be utilized by prospective change of the pricing method 

for this kind of real estates, as regards the § 9, Part 2, Letter, b, of the Regulation No. 

441/2013, Coll.  

In my opinion, a relatively low price of real estates affected by mineral mining is 

given by the fact that no proper market has developed as yet that would deal with them. 

The sale exchange of these properties is rare, as there are limited parties, usually extraction 

companies, who would be interested in these very specific landed properties. The owners 

of these real estates have little choice for negotiating the utilization and the price of their 

properties. 

The principal contribution of this doctoral thesis work consist in quantifying price 

differences as regards pricing in accordance with the Regulation No. 3/2008, Coll., and the 

tenor of the later regulations and amendments, and the new Regulation No. 444/2013, 

Coll., which caused a significant increase of administrative prices. The establishment of 

this fact led to suggesting a possible amendment of the § 9, Part 2, Letter, b. of the 

Regulation No. 441/2013, Coll. Another contribution of this work is the suggestion of the 

pricing method for real estates affected by mineral mining that is oriented by and based on 

the market principles. 
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