
Příloha 1: Znění zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění 

pozdějších předpisů, účinné od 1. 1. 2013 

Zákon 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 novelizován. Zkoumaná 

problematika se nachází v druhém díle nazvaném Pozemky [6]: 

„Díl druhý 

Pozemky 

§ 9 

Členění pozemků 

(1) Pro účely oceňování se pozemky člení na 

a) stavební pozemky, kterými jsou 

1. nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích 

pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím
22)

, regulačním plánem
23)

, 

veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí
24)

, nebo územním 

souhlasem
25)

 určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší 

přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající 

přípustnému limitu určenému k zastavění, 

2. pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy 

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

pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou 

a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří za účelem jejich společného využití a jsou ve vlastnictví stejného subjektu, 

3. plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru 

nemovitostí, 

b) zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, 

c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a zalesněné 

nelesní pozemky, 

d) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy, 

e) jiné pozemky, které nejsou uvedeny v písmenech a) až d)
26)

. 

 

 
22)

 § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. § 35 zákona č. 50/1976 sb. 
23)

 § 61 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb. 
24)

 § 78a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb. 
25)

 § 96 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb. 
26)

 Například § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění zákona č. 262/1992 Sb., a § 43 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb. 
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(2) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen 

podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, 

které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu 

a vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem 

pro účely oceňování není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, 

opěrnými zdmi, pomníky, sochami apod. 

(3) 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. 

§ 10 

Oceňování stavebního pozemku 

(1) Stavební pozemek se oceňuje násobkem výměry pozemku a ceny za m
2
 uvedené 

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

se násobkem výměry pozemku a základní ceny za m
2
 upravené o vliv polohy a další vlivy 

působící zejména na využitelnost pozemků pro stavbu, popřípadě ceny zjištěné jiným 

způsobem oceňování podle § 2, které stanoví vyhláška. 

(2) Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázornění stavebních pozemků 

na území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším 

s vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými 

cenami obsaženými v kupních smlouvách. 

(3) Nejsou-li při zpracování cenové mapy sjednané ceny stavebních pozemků podle 

odstavce 2 v dané obci k dispozici nebo nelze-li je použít, protože již neodpovídají úrovni 

sjednaných cen porovnatelných pozemků ke dni vypracování cenové mapy, zjistí se ceny 

na základě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v dané obci nebo v jiných 

srovnatelných obcích spadajících do stejné skupiny podle počtu obyvatel; skupiny obcí 

stanoví vyhláška. Při porovnání se vychází ze shodného účelu užití, z obdobné polohy 

v obci a ze shodné stavební vybavenosti pozemku. Údaje o postupu a porovnání obce 

uvedou v textové části cenové mapy, která popřípadě obsahuje další vysvětlivky. 

Podrobnější metodiku zpracování cenových podkladů pro cenovou mapu může stanovit 

vyhláška. 

(4) Jestliže nelze cenu stavebního pozemku zjistit podle odstavce 2 nebo 3, do cenové 

mapy se cena takového pozemku neuvede a pozemek se oceňuje podle odstavce 1 druhé 

věty. 

 

 
5)

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických práv a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších 

předpisů. 

§ 3 odst. 3 vyhlášky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou provádí zákon 

č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických práv a jiných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 

Sb. A zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 

republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 
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(5) Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny předkládá obec před jejím 

vydáním Ministerstvu financí k vyjádření. Obec zašle vyhlášku současně s jejím vyhlášením 

Ministerstvu financí k uveřejnění v Cenovém věstníku. 

(6) Koncem každého kalendářního roku se obecně závaznou vyhláškou obce doplňují 

cenové mapy o nové ceny stavebních pozemků. Změní-li se sjednaná cena, účel užití nebo 

stavební vybavenost pozemku, zjistí se nová cena pozemku způsobem podle odstavce 2 

nebo 3. Přitom platí postup podle odstavce 5. 

(7) Obec umožní nahlédnout bezplatně do cenové mapy pozemků vedené touto obcí 

každému, kdo o to požádá. 

§ 11 

Oceňování zemědělského pozemku 

(1) Zemědělský pozemek se oceňuje cenou stanovenou výnosovým způsobem podle 

bonitovaných půdně ekologických jednotek. 

(2) Základní ceny zemědělských pozemků a jejich úpravu vyjadřující vliv polohy a další 

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

přírodní nebo technické překážky a vyhlášení zvláště chráněných území,
11)

 stanoví 

vyhláška. 

§ 12 

Oceňování lesního pozemku 

(1) Lesní pozemek
12)

 se oceňuje výnosovým a porovnávacím způsobem podle plošně 

převládajících souborů lesních typů. 

(2) Základní ceny lesních pozemků a jejich úpravu vyjadřující kategorii lesů
13)

 a další 

vlivy působící na využitelnost lesních pozemků stanoví vyhláška. 

§ 13 

Oceňování pozemků vodních nádrží, vodních toků a jiných pozemků 

Pozemky vodních nádrží, vodních toků a jiné pozemky se oceňují cenami stanovenými 

vyhláškou.“ 

 

 

 

 

 

 
11)

 § 18 a 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon). § 14 zákona ČNR č. 114/1992 sb., o ochraně 

přírody a krajiny. 
12)

 Příloha č. 1 kód 10 vyhlášky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 190/1996 Sb., § 1 vyhlášky 

ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. 
13)

 § 6 až 10 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).  
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Příloha 2: Znění zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění 

pozdějších předpisů, účinné od 1. 1. 2014 

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

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

v druhém díle nazvaném Pozemky [7]: 

„Díl druhý 

Pozemky 

§ 9 

Členění pozemků 

(1) Pro účely oceňování se pozemky člení na 

a) stavební pozemky, 

b) zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, 

c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a zalesněné 

nelesní pozemky, 

d) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy, 

e) jiné pozemky, které nejsou uvedeny v písmenech a) až d)
26)

. 

(2) Stavební se pro účely oceňování dále člení na 

a) nezastavěné pozemky, 

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

2. evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným 

územním rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující 

územní rozhodnutí nebo územním souhlasem určeny k zastavění; je-li zvláštním 

předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním 

pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění, 

stavbou, se společným účelem využití. V jednotném funkčním celku může být i více 

pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

3. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, 

v jednotném funkčním celku. Jednotným funkčním celkem se rozumění pozemky 

v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které souvisle navazují na pozemek 

evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří 

se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku může být 

i více pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

 

 

 

 
26)

 Například § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění zákona č. 262/1992 Sb., a § 43 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb. 



4. evidované v katastru nemovitostí s právem stavby, 

b) zastavěné pozemky, 

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

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

zastavěny, 

c) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru 

nemovitostí. 

(3) Další členění pozemků pro účely ocenění v návaznosti na druh pozemku a jeho účel 

užití stanoví vyhláška. 

(4) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen 

podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, 

které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu 

a vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro 

účely oceňování není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, 

opěrnými zdmi, pomníky, sochami apod. 

(5) 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. 

§ 10 

Oceňování stavebního pozemku 

(1) Stavební pozemek se oceňuje násobkem výměry pozemku a ceny za m
2
 uvedené 

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

se násobkem výměry pozemku a základní ceny za m
2
 upravené o vliv polohy a další vlivy 

působící zejména na využitelnost pozemků pro stavbu, popřípadě ceny určené jiným 

způsobem oceňování podle § 2, které stanoví vyhláška. 

(2) Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázornění stavebních pozemků 

na území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším 

s vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými 

cenami obsaženými v kupních smlouvách. 

(3) Nejsou-li při zpracování cenové mapy sjednané ceny stavebních pozemků podle 

odstavce 2 v dané obci k dispozici nebo nelze-li je použít, protože již neodpovídají úrovni 

sjednaných cen porovnatelných pozemků ke dni vypracování cenové mapy, určí se ceny 

na základě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v dané obci nebo v jiných 

srovnatelných obcích spadajících do stejné skupiny podle počtu obyvatel; skupiny obcí 

stanoví vyhláška. Při porovnání se vychází ze shodného účelu užití, z obdobné polohy 

v obci a ze shodné stavební vybavenosti pozemku. Údaje o postupu a porovnání obce 

uvedou v textové části cenové mapy, která popřípadě obsahuje další vysvětlivky. 

Podrobnější metodiku zpracování cenových podkladů pro cenovou mapu stanoví vyhláška. 

 
5)

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických práv a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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(4) Jestliže nelze cenu stavebního pozemku určit podle odstavce 2 nebo 3, do cenové 

mapy se cena takového pozemku neuvede a pozemek se oceňuje podle odstavce 1 druhé 

věty. 

(5) Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny předkládá obec před jejím 

vydáním Ministerstvu financí k vyjádření. Obec zašle vyhlášku současně s jejím vyhlášením 

Ministerstvu financí k uveřejnění v Cenovém věstníku. 

(6) Koncem každého kalendářního roku se obecně závaznou vyhláškou obce doplňují 

cenové mapy o nové ceny stavebních pozemků. Změní-li se sjednaná cena, účel užití nebo 

stavební vybavenost pozemku, určí se nová cena pozemku způsobem podle odstavce 2 nebo 

3. Přitom platí postup podle odstavce 5. 

(7) Obec umožní nahlédnout bezplatně do cenové mapy pozemků vedené touto obcí 

každému, kdo o to požádá. 

(8) K ceně pozemku určené podle odstavce 1 se přičte cena stavby, popřípadě staveb, 

které jsou jeho součástí. Stojí-li stavba, která je součástí pozemku, na několika pozemcích, 

nezapočte se k ceně pozemku, na němž je přestavkem. Způsob výměry nemovité věci 

stanoví vyhláška. 

(9) K ceně pozemku určené podle odstavce 1 se přičte cena trvalých porostů. 

§ 11 

Oceňování zemědělského pozemku 

(1) Zemědělský pozemek se oceňuje cenou stanovenou výnosovým způsobem podle 

bonitovaných půdně ekologických jednotek. 

(2) Základní ceny zemědělských pozemků a jejich úpravu vyjadřující vliv polohy a další 

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

přírodní nebo technické překážky a vyhlášení zvláště chráněných území,
11)

 stanoví 

vyhláška. 

§ 12 

Oceňování lesního pozemku 

(1) Lesní pozemek
12)

 se oceňuje výnosovým a porovnávacím způsobem podle plošně 

převládajících souborů lesních typů. 

(2) Základní ceny lesních pozemků a jejich úpravu vyjadřující kategorii lesů
13)

 a další 

vlivy působící na využitelnost lesních pozemků stanoví vyhláška. 

§ 13 

Oceňování pozemků vodních ploch a jiných pozemků 

Pozemky vodních ploch a jiné pozemky se oceňují cenami stanovenými vyhláškou. 

 
11)

 § 18 a 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon). 

  § 14 zákona ČNR č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny. 
12)

 Příloha č. 1 kód 10 vyhlášky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 190/1996 Sb., § 1 vyhlášky 

ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. 
13)

 § 6 až 10 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 
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http://zakony.centrum.cz/zakon-o-ocenovani-majetku/cast-1-hlava-2-dil-2#note0012
http://zakony.centrum.cz/zakon-o-ocenovani-majetku/cast-1-hlava-2-dil-2-paragraf-13


Příloha 3: Evidence těžených ložisek nevyhrazených nerostů - ukázka 

Evidence těžených ložisek nevyhrazených 
nerostů 

     

 Číslo Název ložiska Katastr CS KA SK SP   org_nazev ic x OBU Okres 

5233600 Babí Babí 
  

x 
 

DK LOM Babí, a.s. 27506983 1 HK Trutnov 

5233700 Běleč nad Orlicí Běleč nad Orlicí 
   

x SP STAVOKA Hradec Králové, a.s. 25272276 1 HK Hradec Králové 

5229700 Běleč u Litně Běleč u Litné 
   

x SE 
Václav Merhulík, prodej a těžba 
písku 

43162509 1 Pr Beroun 

5115800 Bělov Bělov 
  

x 
 

SK Pískovec Bělov s.r.o. 27678652 1 Br Kroměříž 

5274300 Bělov 2 Bělov 
  

x 
 

LK Pískovec Bělov s.r.o. 27678652 1 Br Kroměříž 

5262900 Benátky u Litomyšle Benátky u Litomyšle 
 

x 
  

HK PROFISTAV Litomyšl, a.s. 27742741 1 HK Svitavy 

6270000 Beňovy III Bezděkov u Klatov 
   

x SP Silnice Klatovy a.s. 45357307 1 Pl Klatovy 

5058700 Bernatice nad Odrou 
Bernatice nad 
Odrou    

x SP Očenášek – Mikulka, spol. s r.o. 26971305 1 Os Nový Jičín 

5211600 Běstovice Běstovice 
   

x SE AG Skořenice, akciová společnost 60112450 1 HK Ústí nad Orlicí 

3062701 Bezděkov - Beňovy Bezděkov u Klatov 
   

x SP Silnice Klatovy a.s. 45357307 1 Pl Klatovy 

3062702 Bezděkov - Beňovy Bezděkov u Klatov 
   

x SP Silnice Klatovy a.s. 45357307 1 Pl Klatovy 

9058700 Bílá Bílá 
  

x 
 

LK Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 45193118 1 Os Frýdek - Místek 

5053400 Blahutovice Blahutovice 
   

x SP Očenášek - Mikulka, spol. s r.o. 26971305 1 Os Nový Jičín 

5234900 Bludov Bludov 
   

x SM Obecní lesy Bludov s.r.o. 25364481 1 Os Šumperk 

5236100 
Bohuňov nad 
Křetínkou 

Bohuňov nad 
Křetínkou  

x 
  

KA RAMES services s.r.o. 26005662 1 HK Svitavy 

5224600 
Bor - II, Štěchův 
Vršek 

Lutová 
  

x 
 

SK Kámen a písek, s. r. o. 42396158 1 Pl 
Jindřichův 
Hradec 



Příloha 4: Kupní smlouva na pozemky ložiska Kratonohy 

 



 

 

 



 

 



 

  



Příloha 5: Kupní smlouva na pozemky ložiska Dolní Lutyně - Velké Lány 

 



 

 

 



 


