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Úvod 
 

Každý občan se setkal se situací, kdy potřeboval zjistit hodnotu svého majetku. 

Důvodem oceňování nemovitostí je potřeba osob, soukromých a veřejných institucí stanovit 

pro různé účely hodnotu či cenu nemovitosti. 

 Při ocenění pozemků byla vyvinuta řada metod, které se snaží objektivním způsobem 

zjistit cenu nemovitostí. Znalci jsou oprávněni provádět administrativní oceňování, které  

je více formální a upraveno zákonem. Odhadci jsou oprávněni provádět tržní oceňování, které 

není přesně dané a jejich metody nejsou sjednocené pro určení ceny nemovitosti. A proto  

se může stát, že tatáž nemovitost k určitému datu má jinou tržní hodnotu.  

V České republice nejsou závazné standardy či metody na ocenění nemovitostí, i když 

určité instituce mají vnitřní metody pro ocenění pozemků či majetku. Proto se bude 

diplomová práce zabývat stanovením metody ocenění zastavěných pozemků na území 

statutárního města Opavy.  

Pozemek je vzácný zdroj, který nelze vyrobit ani vyprodukovat, proto by se měly 

odpovědné orgány zabývat jeho využitím. 

Stěžejním cílem diplomové práce je popis situace zastavěných pozemků a analýza 

garážových stáních na pozemcích, které má statutární město Opava ve vlastnictví. 

Následujícím cílem diplomové práce je komparace stávajícího nájemného a maximálně

stanoveného nájemného za pozemky pod garážemi. Zjištění, zda prodej určitých lokalit  

a následný výběr daní z nemovitosti není výnosnější než výběr nájemného. 

Dalším cílem je zjistit tržní ceny nájmů a navrhnout postup při pronájmech a prodejích 

zastavěných pozemků ve statutárním městě Opava. 

K ověření závěrů se použijí následující tři pracovní hypotézy. První hypotéza: 

současný způsob prodeje a pronájmu zastavěných pozemků je u vybrané obce neefektivní. 

Druhá hypotéza: pronájmy a prodeje zastavěných pozemků neodpovídají tržním cenám.  

A třetí hypotéza: současná metodika prodeje pozemků je nevyhovující. 

Dané hypotézy se ověří tržními a administrativními metodami oceňování, zejména 

pak metodou výnosovou a porovnávacím způsobem. 

Práce je včetně úvodu a závěru rozčleněna do pěti kapitol. Druhá část se orientuje  

na stěžejní pojmy tématu – členění pozemků podle zákona, ocenění pozemků metodou 

výnosovou a porovnávací.  
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Ve třetí části diplomové práce jsou charakterizovány vybrané lokality s budovou 

garáže na pozemku ve vlastnictví statutárního města Opavy. Tato část rovněž obsahuje 

analýzu daně z nemovitosti s aplikací na město Opavu. Dále se ve třetí  kapitole stanovuje 

nájemné za pozemek podle ministerstva financí.  

Čtvrtá část je ryze praktická se zaměřením na konečné výsledky s návrhem  

na uplatnění ve statutárním městě Opavě. Ve čtvrté kapitole jsou navrhnuty jednotlivé 

varianty pro řešení problému s pozemkem pod budovou garáže ve vlastnictví statutárního 

města Opava. Dále se stanoví stimulační ceny, za kterou se pozemky s budovou garáže 

mohou prodat do osobního vlastnictví. Po vyhodnocení variant se stanoví nejlepší metoda  

a doporučí se statutárnímu městu Opava. 
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1 Oceňování zastavěných pozemků v České republice 
 

Občanský zákoník1 vymezuje nemovitý majetek jako pozemek a stavbu spojenou 

s pevným základem. 

Pozemek je část zemského povrchu oddělena od sousedních pozemků hranicí a nelze 

jej vyrobit nebo vyprodukovat vlastním přičiněním. Pozemek je tedy vzácným zdrojem, který 

nemůžeme spotřebovávat ani vyrábět. Pozemek má nekonečně dlouhou životnost, ale 

množství pozemku je omezené.  

Parcela je pak pozemkem, který je geometricky a polohově určen, zobrazen 

v katastrální mapě a označen parcelním číslem.2

Jedinečnost parcely je určena jejím parcelním číslem a katastrálním územím, kde  

se parcela nachází např. obec, okres. 

Stavba je spojena se zemí pevným základem a je výsledkem lidské (stavební) činnosti. 

Nelze ji přemístit aniž by nezanikla. 

 Stavbu lze individualizovat podle druhu, účelu a využití, a zejména podle využití 

v terénu. Stavby pak podle funkčního a účelového využití dělíme na stavby hlavní např.

rodinný domek, rekreační chata, garáž, a stavby vedlejší např. studna, kolna. 3 

Každá stavba je jedinečná. Jedinečnost je dána číslem popisným, evidenčním číslem 

popřípadě parcelním číslem pozemku, na kterém je stavba umístěna.  

 

1.1 Členění pozemků podle zákona o oceňování pozemků
Podle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku se pozemky člení na: 

1. stavební pozemky, nezastavěné pozemky, staveniště, ostatní plochy určeny 

v územním plánu k zastavění, skutečně zastavěné pozemky a nádvoří; 

2. zemědělské pozemky, orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, 

louka a pastvina; 

3. lesní pozemky, evidované v katastru nemovitostí a zalesněné nelesní 

pozemky; 

4. pozemky evidované v katastru nemovitost jako vodní nádrže a vodní toky; 

 
1 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, § 119 odst. 2. 
2 BRADÁČ,Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 7.vyd. Brno: CERM, s.r.o., 2008. 736 s., str 5. 
3 BRADÁČ,Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 7.vyd. Brno: CERM, s.r.o., 2008. 736 s., str 5. 
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5. jiné pozemky, hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda, jako  

je roklina, mez s kamením, ochranná hráz, močál, bažina.4

V katastru nemovitostí se evidují pozemky – parcely členěné podle druhů. Využití 

pozemku jako veřejné parkoviště (pokud není součástí pozemní komunikace) je v katastru 

nemovitosti pod kódem 18 - ostatní dopravní plotna spolu s letištěm, přístavem pod kódem 

druhu parcely 14 viz tabulka č. 2.1 způsob využití pozemku.  

 

Tab. č. 2.1 Způsob využití pozemku podle katastru nemovitostí 

Kód Název Zkráceně Význam Kód  

18 

Ostatní 
dopravní 
plocha 

ost. 
dopravní 

pl. 
Letiště, přístav, veřejné parkoviště (pokud 

není součástí pozemní komunikace). 14 
Zdroj: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2007/sb010-07.pdf vlastní zpracování [2009-07-18]. 
 

1.2 Členění staveb podle zákona o oceňování majetku 
Podle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku se stavby člení na: 

1. stavby pozemní, budovy a venkovní úpravy; 

2. stavby inženýrské a speciální pozemní, stavby dopravní, vodní, pro rozvod 

energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území, 

studny a další stavby speciálního charakteru; 

3. vodní nádrže a rybníky; 

4. jiné stavby, jezy, hráze.5

Stavby se v katastru nemovitostí evidují podle způsobu využití. Garáž je pod kódem 

18, viz tabulka č. 2.2 způsob využití stavby. 

 

Tab. č. 2.2 Způsob využití stavby podle katastru nemovitostí 

Kód Název Význam Kód typu st.

18 Garáž 

Objekt popřípadě prostor, který slouží k odstavování nebo 
parkování silničních vozidel  

(jednotlivá, řadová nebo hromadná garáž). 1,3 a 4 
Zdroj: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2007/sb010-07.pdf vlastní zpracování [2009-07-18]. 
 

4 Zákon č.151/1997Sb., o oceňování majetku, v pozdějším znění, § 9. 
5 Zákon č.151/1997Sb., o oceňování majetku, v pozdějším znění, § 3. 
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1.3 Ocenění pozemků
Ocenění pozemků má své zvláštnosti, které jsou dané charakteristikou pozemků

tj. omezené množství pozemků, nekonečná životnost, pozemky nelze vyrobit ani rozšířit. 

Cena pozemků je také spojena s nynějším a budoucím využitím, jiná je cena zemědělského 

pozemku a pozemku stavebního.  

Na cenu pozemku má vliv jeho poloha, celková výměra pozemku, kde působí nepřímá 

úměra (čím větší pozemek, tím nižší cena za m2), míra využití, tvar pozemku a vybavenost 

inženýrskými sítěmi.6

1.3.1 Ocenění pozemků podle cenových předpisů

Ocenění podle jednotkové ceny za 1 m2 vynásobené výměrou pozemku uvedené 

v katastru nemovitostí (viz tab. č. 2.3 ceny pozemků podle cenového předpisu). Základní cena 

stavebních pozemků se dále upravuje o přirážky a srážky v % podle přílohy č. 21 k vyhlášce 

č. 3/2008 Sb., platné od 1. února 2008. Dále se takto upravená cena vynásobí koeficienty Ki – 

koeficient inflace a Kp – koeficient prodejnosti.7 Takto upravená cena pozemku je cena 

konečná.  

 

Tab. č. 2.3 Ceny pozemků podle cenového předpisu (Kč/m2)

Cena stavebních pozemků neuvedených v cenové mapě
Města Praha Brno, Ostrava Opava Frýdek-Místek Šumperk 

Kč/m2 2 250 1 100 800 500 400 
Zdroj: Vyhláška č. 3/2008 Sb., vlastní zpracování [2009-07-18]. 
 

1.3.2 Metoda třídy polohy 

Metoda třídy polohy má výhodu v použití u ocenění většiny stavebních pozemků.

Cena pozemku se určí pomocí „klíče třídy polohy“. Tento klíč charakterizuje polohu 

nemovitosti, přičemž jednotlivým klíčům se přiřazuje různá hodnota. 

1. klíč: všeobecná situace – zemědělské oblasti, stavební území, vesnice, velmi 

dobrá obchodní místa; 

2. klíč: intenzita využití pozemku – nepatrné využívání, rodinné domy, komfortní 

rodinné domy, obchodní domy; 
 
6 DUŠEK, David. Základy oceňování nemovitostí. 2.vyd. Praha: VŠE. 2006., str 30. 
7 Ministerstvo financí. Dostupné na www: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-3EA9846B-AB904487/cds/ 
vyhPracZneni230109.pdf, vyhláška č. 3/2008 Sb., příloha 21, 38 a 39. 
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3. klíč: dopravní relace k velkoměstu – odlehlá, nepříznivě dostupná místa, 

nákupní ulice, prvotřídní prodejní místa; 

4. klíč: obytný sektor; 

5. klíč: řemesla, průmysl, administrativa, obchod – lomy, parkoviště, garáže, 

kanceláře; 

6. klíč: povyšující faktory; 

7. klíč: redukující faktory. 8 

Jednotlivé klíče polohy mají svůj slovní popis a podle klíče se zařadí pozemek k dané 

třídě. Výsledná třída polohy je průměrem jednotlivých tříd. 9

Matematicky: 

PS
PPRC

PP
PPRCCP ⋅=
−

⋅=
100

(2.1) 

kde  

CP… cena celého pozemku do trojnásobku zastavěné plochy stavby (Kč); 

RC…  výchozí cena (tj. cenu bez odpočtu opotřebení) staveb na pozemku (Kč); 

PP…  poměrný podíl pozemku ze součtu ceny pozemku a ceny staveb, zjištěný 

Naegeliho metodou z třídy polohy (%); 

PS… poměrný podíl stavby ze součtu ceny pozemku a ceny staveb PS = 100-PP (%). 

 

Zjištěná cena je hodnota pozemku v tržním hospodářství. Cena takto ohodnoceného 

pozemku je cena stabilní bez vlivu krátkodobého kolísání; vzhledem ke specifice nemovitostí 

jako dlouhodobého majetku. 

 Nachází se zde závislost podílu pozemku na třídě polohy.10 

01
2

2 AxAxAy +⋅+⋅= (2.2) 

kde  

 x…  třídu polohy; 

y…  podíl ceny pozemku z celku; 

A2, A1, A0…. konstanty. 

 
8 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 7.vyd. Brno: CERM, s.r.o., 2008. 736 s., str 400-404. 
9 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 7.vyd. Brno: CERM, s.r.o., 2008. 736 s., str 404. 
10 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 7.vyd. Brno: CERM, s.r.o., 2008. 736 s., str 409. 
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1.3.3 Indexová porovnávací metoda 

Tato metoda je založena na principu odvození hodnoty pozemku ze známé hodnoty 

jiného pozemku. K ocenění pozemků indexovou metodou je zapotřebí vést vlastní databázi 

údajů o nemovitostech. K porovnání použijeme průměrnou SJTC (standardní jednotková tržní 

cena), kterou získáme ze zpracovaného souboru dat. Ke stanovení pravděpodobného rozmezí 

ceny pozemku, ve kterém se cena pozemku pohybuje, použijeme průměr +/- směrodatnou 

odchylku. Z výsledků lze konstatovat nejpravděpodobněji cenu nemovitosti a interval,  

ve kterém se cena nemovitosti pohybuje.11 

1.3.4 Cenové mapy 

Cenová mapa je závazná databáze cen pro ocenění pozemků podle zákona o oceňování 

majetku. Cenová mapa obsahuje grafickou a textovou část. Stavební pozemek se oceňuje 

násobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené v cenové mapě, kterou vydala příslušná 

obec.12 

1.4 Výnosová metoda 
Výnosová metoda rozhoduje zda vlastnictví nemovitosti přinese v budoucnu určitý 

výnos. Případný výnos je dán velikostí kapitálu, který při uložení na danou úrokovou míru by 

v budoucnu umožňoval vyplatit takové částky, které by byly rovny výnosům, jež by přinášela 

nemovitost.  

Výpočet se provádí zpětně a to součtem předpokládaných čistých budoucích výnosů

z pronájmu nemovitosti.13 Výnosy jsou odúročeny na současnou hodnotu.  

Výpočet výnosové hodnoty: 

[ ] [ ] %100)(
⋅=

míraúroková
KčinemovitostzvýnosčistýziskKčCv (2.3) 

Platí za předpokladů:

• Výnosy jsou po celou dobu konstantní; 

• Dlouhodobost (věčná renta). 

 
11 BRADÁČ,Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 7.vyd. Brno: CERM, s.r.o., 2008. 736 s., str 412-418. 
12 Vyhláška č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, § 10. 
13 BRADÁČ,Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 7.vyd. Brno: CERM, s.r.o., 2008. 736 s., str 277. 
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1.4.1 Výnosová hodnota s věčnou rentou 

Předpokládá se držení nemovitosti po nekonečně dlouhou dobu. Výnosy z nemovitosti 

jsou po celou tuto dobu konstantní. Nejprve se stanoví čisté roční nájemné (bez služeb), 

provozní náklady (údržba, správa ztráty na nájemném, daň z nemovitosti, pojištění, 

amortizace). Čistý roční výnos (rozdíl mezi nájemným a náklady) představuje věčnou rentu, 

která se diskontuje na současnou hodnotu.14 

Do provozních nákladů řadíme tyto typy nákladů:

1. Provozní náklady: náklady vyplývající z vlastnictví nemovitosti, např. daň

z nemovitosti, pojištění. 

2. Náklady na správu: náklady související se správou nemovitostí, např. agenda  

spojená s výpočtem a odvodem daní, zajišťování oprav a údržba. Takto stanovené 

náklady dosahují 2-6 % hrubého ročního výnosu. 

3. Náklady na opravy a udržování: jedná se o běžné opravy, výše nákladů dosahuje 

1-1,5 %. 

4. Amortizace: rezerva na znovuobnovení investice, používá se tzv. kapitalizovaná 

amortizace: 

1)1( −+
⋅= ni
iČHA (2.4) 

kde 

 A… amortizace; 

 ČH… časová hodnota stavby ( ) ( ) ( )[ ]niiQiA ++++++⋅ 11 2
K ;

n… zbytková životnost stavby; 

 i… výnosová míra v desetinném vyjádření. 

 
Čistý roční výnos je pro vlastníka nemovitosti částka, kterou získá na znovuobnovení 

investice. Vzorec pro výpočet současné hodnoty věčné renty:15 

i
ČRVSH = (2.5) 

kde  

 SH….  současná hodnota (výnosová hodnota); 

 ČRV… čistý roční výnos; 

 
14 DUŠEK, David. Základy oceňování nemovitostí. 2.vyd. Praha: VŠE. 2006., str 54 -56. 
15 DUŠEK, David. Základy oceňování nemovitostí. 2.vyd. Praha: VŠE. 2006., str 57. 
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i…  diskontní míra. 

SH = Čisté roční nájemné – provozní náklady = čistý roční výnos / diskontní míra 

1.4.2 Výnosová hodnota s dočasnou rentou 

Opět se stanoví čistý roční výnos (rozdíl čistého ročního nájemného a nákladů).  

Do nákladů se nezapočítá amortizace, ta je zohledněna pomocí zásobitele. Od čistého ročního 

výnosu odečteme podíl výnosu připadající na pozemek. Hodnota pozemku je dána hodnotou 

části nájemného placeného za pozemek po nekonečně dlouhou dobu.16 

Podíl nájemného připadajícího na pozemek: 

iHN pp ⋅= (2.6) 

kde 

 Np... podíl nájemného připadajícího na pozemek; 

 Hp… hodnota pozemku; 

i… diskontní míra. 

 
Po odpočtu podílu nájemného za pozemek zbývá část nájemného na stavbu. Roční

výnos připadající na stavbu:17 

)1(
1
−⋅
−

⋅=
qq

qNH n

n

ss

i
iNH

n

ss
)1(

11
+

−
⋅=

%),( iletnzásobitelNH ss ⋅= (2.7) 

kde 

 Hs… hodnota staveb; 

 Ns... podíl nájemného připadajícího na stavbu; 

n… zbývající doba životnosti stavby; 

i… diskontní míra; 

q… úročitel (1 + i). 

 
16 DUŠEK, David. Základy oceňování nemovitostí. 2.vyd. Praha: VŠE. 2006., str 59-60. 
17 DUŠEK, David. Základy oceňování nemovitostí. 2.vyd. Praha: VŠE. 2006., str 60. 
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1.4.3 Diskontní míra 

Diskontní míru „i“ lze stanovit na základě dat získaných z trhu nemovitosti. Jedná se  

o algoritmus, který nahradí výnosovou hodnotu skutečně realizovanou kupní cenou.18 

KC
HPKC

r
r

KC
ČVr n

−
−

−+
−+

−=
1)1(

1)1( (2.8) 

kde 

 r… diskontní míra; 

 ČV… čistý výnos; 

 KC… zjištěná kupní cena; 

 n… odhadnutá zbytková životnost; 

HP… hodnota pozemku. 

 
K takto stanovené diskontní míře je zapotřebí dostatečné množství informací  

o kupních cenách nemovitostí. V opačném případě je výsledek nevěrohodný.  

Diskontní míru lze odvodit od výnosové míry bezrizikových aktiv:19 

rii += 0 (2.9) 

kde 

 i… diskontní míra nemovitosti; 

 i0… bezriziková diskontní míra nemovitosti; 

r… prémie za riziko nemovitosti. 

 Reálná diskontní míra zohledňuje inflaci. 20 

1
1
1

−
+
+

= e
n

r
ii
π

(2.10) 

kde 

 ir… reálná diskontní míra; 

in… nominální diskontní míra; 

πe… očekávaná míra inflace. 

 

18 DUŠEK, David. Základy oceňování nemovitostí. 2.vyd. Praha: VŠE. 2006., str 69. 
19 DUŠEK, David. Základy oceňování nemovitostí. 2.vyd. Praha: VŠE. 2006. , str 69. 
20 DUŠEK, David. Základy oceňování nemovitostí. 2.vyd. Praha: VŠE. 2006. , str 70. 
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1.5 Porovnávací metoda 
Použití porovnávací metody je vhodné u věcí s homogenním charakterem stanovené 

k určitému konkrétnímu datu. Cena nemovitosti je závislá na poloze umístění. Je vhodné 

porovnávat nemovitosti v podobných polohách. Při porovnání se odlišnosti vyjadřují v ceně.

Metoda přímého porovnání 

Metoda přímo porovnává nemovitost srovnávací (nemovitost, u níž známe parametry) 

s nemovitostí oceňovanou.  

 
Metoda nepřímého porovnání 

Nemovitost oceňovanou porovnáváme se standardním přesně definovaným objektem. 

Tato cena objektu je odvozena na základě zpracované databáze nemovitostí metodou 

standardní tržní ceny (STC) nebo metodou standardní jednotkové tržní ceny (SJTC).21 

Ocenění porovnávacím způsobem podle vyhlášky 

Vyhláška č. 540/2002 Sb., zavedla ocenění porovnávacím způsobem byty  

a samostatné garáže. Cena samostatné garáže se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného 

prostoru (příloha č. 1), základní cenou (příloha č. 16). 22 

CPKZCZCU ⋅= (2.11) 

kde 

 ZCU…základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru garáže; 

 ZC… základní cena podle přílohy č. 16, tabulky č. 1;

KCP… koeficient cenového porovnání vypočtený podle vztahu. 

∑
∑ ⋅

=
n

nCPn
CP v

vK
K

)(
(2.12) 

kde 

KCP… koeficient cenového porovnání;  

 Vn… váha n-tého hodnocení znaku (tabulka č. 2 příloha č. 16); 

 KCPn…koeficient cenového porovnání n-tého hodnocení znaku. 

 

21 BRADÁČ,Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 7.vyd. Brno: CERM, s.r.o., 2008. 736 s., str 340. 
22 BRADÁČ,Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 7.vyd. Brno: CERM, s.r.o., 2008. 736 s., str 390. 
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2 Analýza tržních nájmů zastavěných pozemků

Analýza jednotlivých lokalit, kde se nacházejí pozemky s budovou garáže  

ve vlastnictví statutárního města Opavy. Popis zkoumaných lokalit, zjištění počtu garáží,  

celkové, průměrné a nejčastější výměry garáží v daných lokalitách.  

Výpočet daně z nemovitosti s aplikací na statutární město Opava. Uplatnění daně

z pozemku při prodeji pozemků do osobního vlastnictví. Stanovení výše nájemného  

za pozemky s budovou garáže, které má město Opava ve svém vlastnictví. 

 

2.1 Lokalita Bochenkova 
Tato lokalita se nachází mezi ulicí Krnovská a nádražím Opava – západ, poblíž Úřadu 

práce. Na ulici Bochenkova se nachází největší počet garáží na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Opavy. Tato lokalita se rozkládá na cca 22 000 m2. Výměra garáží  

je 9 800 m2, z toho je 9 600 m2 ve vlastnictví města Opavy.  

Celkem je zde 516 garáží, z toho je 508 garáží postaveno na pozemku města a zbylých 

8 pozemků pod garážemi je odkoupeno do osobního vlastnictví. Průměrná výměra garáží  

je 18,9 m2, nejčastější výměra je zde 18 m2, což se řadí mezi nejmenší garáže ve městě, viz 

tabulka č. 3.1 pozemky statutárního města Opavy, přílohy č. 1, 2 a znázornění na mapě

příloha č. 3.

2.2 Lokalita Otická 
Pozemky ve vlastnictví města Opavy s budovou garáže se nachází na ulici Otická, 

před Městským hřbitovem. Tato lokalita se rozkládá přibližně na 5 500 m2 a samotné garáže 

se rozkládají na ploše 2 864 m2, pozemky ve vlastnictví statutárního města Opavy zabírají 

2 353 m2.

Celkem je zde 134 garáží, z toho je 125 garáží postaveno na pozemku města Opavy  

a zbylých 9 pozemků pod garážemi je v osobním vlastnictví viz přílohy č. 4, 5 a znázornění

na mapě příloha č. 6.

Průměrná výměra garáží je 18,8 m2, nejčastější výměra je zde 18 m2 viz tabulka č. 3.1.

Na ulici Otické se nacházejí nejmenší garáže na území statutárního města.  
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2.3 Lokalita Hradecká 
Pozemky ve vlastnictví statutárního města Opavy s budovou garáže se nachází  

na výpadovce z města Opavy směr Hradec nad Moravicí u benzínové pumpy. Druhá největší 

lokalita garáží se rozkládá přibližně na 6 500 m2 a samotné garáže zabírají plochu 3 928 m2,

z toho 3 353 m2 je ve vlastnictví města Opavy.  

V této lokalitě je 188 garáží, z toho 165 garáží je postaveno na pozemku města Opavy. 

Na pozemku Českých drah je 22 garáží a v osobním vlastnictví je 5 pozemků. Průměrná 

výměra garáží je 20,19 m2, nejčastější výměra je zde 20 m2 viz tabulka č. 3.1 pozemky 

statutárního města Opavy, přílohy č. 7, 8 a znázornění na mapě příloha č. 9.

2.4 Lokalita Vojanova 
Pozemky ve vlastnictví města Opavy s budovou garáže se nachází v Kateřinkách  

na pravém břehu řeky Opavy. Tato lokalita garáží se rozkládá přibližně

na 8 000 m2 a samotné garáže zabírají plochu 3 724 m2. Je to třetí největší lokalita garáží  

ve vlastnictví statutárního města Opavy, která se rozkládá na 3 477 m2 .

Celkem je zde 164 garáží, z toho 154 garáží je postaveno na pozemku města Opavy  

a zbylých 10 pozemků pod garážemi je v osobním vlastnictví viz přílohy č. 10, 11

a znázornění na mapě příloha č. 12.

V této lokalitě se nachází jedny z největších garáží v Opavě. Průměrná výměra garáží 

je 22,58 m2, nejčastější výměra je zde 22 m2 viz tabulka č. 3.1 pozemky statutárního města 

Opavy. 

 

2.5 Lokalita U Cukrovaru 
Pozemky ve vlastnictví města Opavy s budovou garáže se nachází v Kateřinkách  

na levém břehu řeky Opavy. Tato lokalita garáží se rozkládá přibližně na 8 500 m2 a samotné 

garáže stojí na ploše 3 843 m2. Pozemky ve vlastnictví statutárního města Opavy zabírají 

výměru 2 481 m2.

Celkem je zde 179 garáží, z toho 108 garáží je postaveno na pozemku města Opavy  

a zbylých 71 pozemků pod garážemi je v osobním vlastnictví viz přílohy č. 13, 14

a znázornění na mapě příloha č. 15.

U Cukrovaru se nachází největší garáže ve statutárním městě Opava. Průměrná 

výměra garáží je 22,97 m2, nejčastější výměra je zde 23 m2 viz tabulka č. 3.1.
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2.6 Lokalita Haškova 
Tato lokalita se nachází v blízkosti Slezské nemocnice na ulici Haškova. Rozkládá  

se přibližně na 4 200 m2. Těchto 91 garáží se rozkládají na ploše 1 719 m2 a jsou ve 

vlastnictví statutárního města Opavy viz příloha č. 16 a znázornění na mapě příloha č. 17.

Na Haškově ulici jsou garáže o průměrné výměře 18,9 m2 a nejčastěji se zde nacházejí 

garáže o výměře 19 m2.

2.7 Lokalita Palackého 
Pozemky ve vlastnictví města Opavy s budovou garáže se nachází na ulici Palackého, 

za železničním podjezdem na ulici Olomoucká. Tato lokalita garáží se rozkládá přibližně

na 2 500 m2 a samotné garáže stojí na ploše 1 193 m2. Pozemky ve vlastnictví statutárního 

města Opava se rozkládají na výměře 526 m2.

Celkem je zde 55 garáží, z toho je většina (31garáží)  v osobním vlastnictví a 24 garáží 

je postaveno na pozemku města Opavy viz přílohy č. 18 a 19.

Na ulici Palackého jsou garáže o průměrné výměře 21,92 m2 a nejčastěji se zde 

nacházejí garáže o výměře 23 m2 a řadí se k jedním z největších garáží ve statutárním městě

Opava. 

 

2.8 Lokalita Holasická 
Pozemky ve vlastnictví města Opavy s budovou garáže se nachází na levém břehu 

řeky Opavy u Integrované Střední Školy na Kolofikovém nábřeží o ploše 3 500 m2.

Těchto 71 garáží stojí na ploše 1 446 m2 a jsou ve vlastnictví statutárního města Opavy 

viz příloha č. 20 a znázornění na mapě příloha č. 21. 

V této lokalitě se nachází garáže o průměrné výměře 20,37 m2, nejčastější výměra  

je zde 19 m2 viz tabulka č. 3.1 pozemky statutárního města Opavy. 

 

2.9 Lokalita Jiráskova 
Pozemky ve vlastnictví statutárního města Opavy s budovou garáže se nachází  

na Těšínské ulici poblíž nákupního centra Silesia. Tato lokalita garáží se rozkládá přibližně

na 3 000 m2 a samotné garáže zabírají plochu 2 698 m2. Pozemky ve vlastnictví města Opavy 

se rozkládají na výměře 2 304 m2.
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Celkem je zde 132 garáží, z toho 113 garáží je postaveno na pozemku města Opavy  

a 19 pozemků pod garážemi je v osobním vlastnictví viz přílohy č. 22, 23 a znázornění

na mapě příloha č. 24.

Na ulici Jiráskova se nacházejí garáže o průměrné výměře 20,39 m2 a nejčastěji se zde 

nacházejí garáže o výměře 20 m2.

2.10 Ostatní pozemky ve vlastnictví statutárního města Opavy 

s budovou garáže 
Ostatní pozemky s budovou garáže se rozkládají na Předměstí statutárního města 

Opavy. Zejména pak na ulici Hobzíkova, Strossmayerova, Kasárenská, Jaselská, Nákladní, 

Tyršova, Kylešovský kopec a v dalších lokalitách, které jsou svým počtem garáží  

na uceleném území zanedbatelné.  

Pozemky ve vlastnictví města Opavy se rozkládají na ploše 19 490 m2. Na těchto 

pozemcích je postaveno 689 garáží viz příloha č. 25 seznam ostatních pozemků pod garážemi. 

Nejčastější velikost garáží je 19 m2.

Tab. č. 3.1 Pozemky statutárního města Opavy v jednotlivých lokalitách 

Lokalita   
(ulice) 

Počet 
garáží 

Výměra 
celkem 

Průměrná  
výměra 

Nejčastější  
výměra 

Bochenkova 508 9 600 18,9 18 
Otická 125 2 353 18,83 18 

Hradecká 164 3 353 20,19 20 
Vojanova 154 3 477 22,58 22 

U Cukrovaru 108 2 481 22,97 23 
Haškova 91 1 719 18,9 19 

Palackého 24 526 21,92 23 
Holasická 71 1 446 20,37 19 
Jiráskova 113 2 304 20,39 20 
Ostatní 689 19 490 19,7 19 
Celkem 2 047 46 749 20,475 19 

Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-03-10]. 

 

2.11 Shrnutí jednotlivých lokalit 
Statutární město Opava vlastní pozemky pod 2 047 garážemi, které se rozkládají  

na 46 749 m2. Průměrně velká garáž v Opavě zabírá 20,5 m2, nejčastější výměra je 19 m2.

Přehledné znázornění výměr garáží zachycuje graf č. 3.1 průměrná a nejčastější výměra 

garáží. 
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Nejmenší garáže (18 m2) se nacházejí na ulici Bochenkova, Otická a Haškova. 

Největší garáže jsou na ulici U Cukrovaru, Palackého a Vojanově ulici.  

 

Graf č. 3.1 Průměrná a nejčastější výměra garáží (v m2)
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Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-03-19]. 

 

Největší lokalita pozemků ve vlastnictví statutárního města Opavy s počtem  

508 garáží je na Bochenkově ulici. Tato lokalita zaujímá největší podíl 21 % veškerých 

pozemků pod garážemi. Na druhém místě s počtem 154 garáží je oblast na Vojanově ulici. 

Procentuálně se rozprostírá na 7,4 % celkové výměry veškerých garážových ploch na území 

statutárního města Opavy.  
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Třetí největší lokalita je na ulici Hradecká se 164 garážemi, která se rozkládá na 7,1 % 

z celkové plochy pozemků pod garážemi v Opavě. Ostatní rozmístěné pozemky s budovou 

garáže v okrajových částech statutárního města Opavy se rozkládají na 42 % celkové rozlohy 

pozemků s 689 garážemi.  

 

Graf č. 3.2 Výměra pozemků pod budovou garáže ve statutárním městě Opava (%) 

Výměra pozemků ve statutárním městě Opava
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Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-03-19]. 

 
Nejmenšími lokalitami je oblast Palackého (1 %) s 526 m2, Holasická (3 %)  

s 1 446 m2, Haškova (4 %) s 1 719 m2 a Jiráskova (5 %) s 2 304 m2. Tyto nejmenší lokality 

se sloučí do ostatních lokalit pod pojmem ostatní sloučené lokality.  

 
Tab. č. 3.2 Nejmenší a největší lokality (v m2)

Lokalita  
(ulice) Výměra celkem  

Lokalita  
(ulice) Výměra celkem 

Palackého 526  Bochenkova 9 600 
Holasická 1 446  Vojanova 3 477 
Haškova 1 719  Hradecká 3 353 
Jiráskova 2 304  U Cukrovaru 2 481 
Celkem  5 995  Otická 2 353 

Celkem 21 264 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-03-19]. 
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Lokality Otická, U Cukrovaru, Hradecká, Vojanova a Bochenkova zůstávají 

nezměněné jako samostatné oblasti. 

Ostatní sloučené lokality se rozprostírají na 55 % celkové výměry pozemků

ve vlastnictví statutárního města Opavy s výměrou 2,5 ha s 988 garážemi.  

 

Tab. č. 3.3 Sloučením malých lokalit do ostatních 

Lokalita 
(ulice) Bochenkova Vojanova Hradecká U Cukrovaru Otická

Ostatní 
sloučené 

Počet garáží  508 154 164 108 125 988 
Výměra v m2 9 600 3 477 3 353 2 481 2 353 25 485

Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-03-19]. 

 

V grafu č. 3.3 jsou znázorněné ostatní sloučené lokality, které tvoří více jak polovinu 

všech pozemků pod garážemi ve vlastnictví statutárního města Opavy. Druhou největší 

lokalitou je oblast garáží na ulici Bochenkova. 

 

Graf č. 3.3 Sloučení malých lokalit do ostatních (%) 
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Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-03-20]. 
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2.12 Daň z nemovitosti 
Daň z nemovitosti zahrnuje dvě dílčí daně a to, daň ze staveb a daň z pozemků. Obě

daně jsou upraveny zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v pozdějším znění. Zákon 

dále stanovuje předmět daně, poplatníky, osvobození od daně, základ a sazbu daně.

Daň z nemovitosti se vyměřuje každým rokem k 1. lednu zdaňovacího období. 

Předmětem daně jsou všechny pozemky nacházející se na území České republiky, které jsou 

evidované v katastru nemovitostí a stavby na území České republiky, které jsou spojené  

se zemí pevným základem a podléhají kolaudačnímu řízení.23 

Daň z nemovitosti = daň z pozemku + daň ze stavby 

2.12.1 Daň z pozemku 

Předmětem daně jsou pozemky, které se nacházejí na území České republiky a jsou 

vedené v katastru nemovitostí.  

Poplatníkem se stává vlastník pozemku. U pronajatých pozemků je poplatníkem 

nájemce. V případě, že vlastník pozemku není znám, stává se poplatníkem uživatel.  

Základem daně u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalého 

travního porostu je cena půdy zjištěná vynásobením skutečné výměry pozemku (v m2)

průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce.24 

Jedná-li se o hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb, 

pak se zjistí cena pozemku vynásobením skutečné výměry pozemku v m2 částkou 3,80 Kč.

Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku (m2) zjištěná k 1. lednu 

zdaňovacího období.  

Výše sazby daně podle druhu pozemku viz tabulky č. 3.4 a č. 3.5 sazby daně.

Tab. č. 3.4 Sazba daně z pozemku podle druhu pozemku (%) 

Druh pozemku 2009 2010 
Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 0,75 0,75 
Trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky 0,25 0,25 

Zdroj: Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, vlastní zpracování [2010-02-19]. 

 

Sazba daně u pozemků podle druhu se v roce 2010 nezměnila.  

 
23 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v pozdějším znění.  
24 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v pozdějším znění, §5 základ daně.



20

Sazba daně u ostatních pozemků se navýšila od 1. ledna 2010 na dvojnásobek své 

původní hodnoty viz tabulka č. 3.5 sazby daně u ostatních pozemků. Nejzásadnější zdražení 

pozemků nastalo u stavebních parcel, kdy se cena zvýšila z 1 Kč za m2 na 2 Kč za m2.

Tab. č. 3.5 Sazba daně u ostatních pozemků (Kč/m2)

Druh pozemku 2009 2010 
Zastavěné plochy a nádvoří 0,10 0,20 
Stavební pozemky 1,00 2,00 
Ostatní plochy 0,10 0,20 

Zdroj: Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, vlastní zpracování [2010-02-9]. 

 

Základní sazba daně se násobí koeficientem podle počtu obyvatel dané obce viz 

tabulka č. 3.6 koeficient podle počtu obyvatel. Celkový počet obyvatel žijící na území obce  

je dostupný z posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001. Statutární město Opava podle 

sčítání lidu, domů a bytů má na svém území 58 80725 obyvatel aktualizované k 31. 12. 2008, 

tj. koeficient 3,5. 

 

Tab. č. 3.6 Koeficient podle počtu obyvatel 

Koeficient Počet obyvatel 
1,0 0 -1000 
1,4 1 000 - 6 000 
1,6 6 000 - 10 0000 
2,0 10 000  - 25 000 
2,5 25 000 - 50 000 
3,5 50 000 - 

Zdroj: Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, vlastní zpracování [2010-02-9]. 

 

Podle zákona si obec může obecně závaznou vyhláškou navýšit koeficient o tři

kategorie nebo snížit o jednu kategorii. Obec také může obecně závaznou vyhláškou stanovit 

jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daňová

povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, 

zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Daň z pozemku = skutečná výměra pozemku · sazba daně · koeficient ·  místní koeficient 

25 Český statistický úřad. Dostupné z www: http://www.vdb.czso.cz, [2010-02-9]. 
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2.12.2 Daň z pozemku na území statutárního města Opavy 

Statutární město Opava vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, kde upravuje 

koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí. Pro výpočet daně z pozemku je stanoven  

koeficient ve výši 3,5 na celém území statutárního města Opavy. Místní koeficient se zvyšuje 

z 1 na 2. 

Výpočet daně z pozemku u průměrně velkého pozemku pod garáží. 

Daň z pozemku = 20,5 · 0,2 · 3,5 · 2 = 28,7 Kč/rok 

U průměrně velkého pozemku pod garáží by občan, statutárního města Opavy, zaplatil 

29 Kč za rok. 

2.12.3 Daň ze stavby 

Daň ze stavby je druhou složkou daně z nemovitosti. Poplatníkem daně je vlastník 

stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. Stejně jako u daně z pozemků, má-li 

více subjektů vlastnické právo nebo právo nájmu, musí daň všichni platit společně

a nerozdílně.

Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby (m2) podle stavu 

k 1. lednu zdaňovacího období. Sazba daně se navýšila od 1. ledna 2010 na dvojnásobek své 

původní hodnoty viz tab. č. 3.7 sazba daně ze stavby. 

 

Tab. č. 3.7 Sazba daně ze stavby (Kč/m2)

Typ stavby 2009 2010 
Obytný dům 1 2
Stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy 3 6
Garáže 4 8
Ostatní stavby 3 6
Byty a ostatní samostatné nebytové prostory 1 2

Zdroj: Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, vlastní zpracování [2010-02-9]. 

 

U staveb kromě bytů a ostatních samostatných nebytových prostor se sazba daně

u jednotlivých podlaží zvyšuje o 0,75 Kč za každý 1 m2 za každé další nadzemní podlaží, 

jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. 

Základní sazba daně se násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle 

počtu obyvatel viz tabulka č. 3.3. Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou 

vyhláškou zvýšit koeficient o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie.  

Daň ze stavby = skutečná výměra pozemku · sazba daně · koeficient · místní koeficient 
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2.12.4 Daň ze stavby na území statutárního města Opavy 

Statutární město Opava vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, kde upravuje 

koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí. Pro výpočet daně ze staveb je stanoven na celém 

území statutárního města Opavy koeficient ve výši 3,5. 

Pro výpočet daně u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných 

nebytových prostorů užívaných jako garáže se na celém území města Opavy stanovuje nižší 

koeficient 1,5. 

Na celém území města Opavy  se stanovuje místní koeficient ve výši 2,0. 

Aktuální výše daně ze stavby pro statutární město Opavu: 

Daň ze stavby = skutečná výměra pozemku · 8 Kč/ m2 · 1,5 · 2

Daň ze stavby = 20,5 · 8 · 1,5 · 2 = 492  Kč/rok. 

U průměrně velké garáže by občan, statutárního města Opavy, zaplatil 492 Kč za rok. 

Maximální výše daně s koeficientem podle skutečného počtu obyvatel viz tabulka  

č. 3.6 je 3,5 a místním koeficient je stanoven na 2: 

Daň ze stavby = skutečná výměra pozemku · 8 Kč/m2 · 3,5 · 2

Výpočet daně ze stavby u průměrně velkého pozemku pod budovou garáže. 

Daň ze stavby = 20,5 · 8 · 3,5 · 2 = 1 148  Kč/rok. 

U průměrně velké garáže by občan, statutárního města Opavy, zaplatil 1 148  Kč/rok 

při koeficientu 3,5. 

 

2.13 Nájemné 
Statutární město Opava má dvě možnosti stanovení nájemného na svém území. Podle 

platného výměru, kde je stanovena maximální výše nájemného, nebo upravit nájemné 

vydáním obecně závazné vyhlášky, které nesmí být v rozporu s platným výměrem.  

2.13.1 Cenový věstník Ministerstva financí 

První možnost je podle Cenového věstníku, ročník XXXVII vydaného Ministerstvem 

financí v Praze dne 11. prosince 2009. Aktuální výměr MF č. 01/2010, ve kterém se vydává 

seznam zboží s regulovanými cenami. Ve výměru je uvedena maximální cena nájemného 
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z pozemků nesloužících pro účely podnikání nájemce. Maximální roční nájemné  

ve statutárním městě Opava by tak činilo 35 Kč/m2/rok.26 

Takto stanovené maximální nájemné u průměrně velkých pozemků pod garážemi  

je stanoven ve výši 718  Kč/rok. 

Nájem (podle věstníku MF) = 20,5 · 35 = 717,5 Kč/rok 

2.13.2 Obecně závazná vyhláška 

Druhá možnost stanovení nájemného je vydáním obecně závazné vyhlášky, ve kterém 

stanoví výši nájemného na celém území Opavy. Pro rok 2010 výše nájemného činí  

15 Kč/ m2/rok. 

Takto stanovené nájemné u průměrně velkých pozemků pod garážemi činí 308 Kč/rok. 

Nájem (stanovený statutárním městem Opavou) = 20,5 · 15 = 307,5 Kč/rok 

2.13.3 Nájemné ve statutárním městě Opava 

Statutární město Opava si zvolilo druhou variantu stanovení nájemného na svém 

území a to vydáním obecně závazné vyhlášky.  

Rozdíl v těchto dvou variantách činí u průměrné garáže 410 Kč za rok, tj. 57 %. 

Stanovením nájemného podle výměru MF, by í město Opava mohlo získat až dvojnásobek  

do svého rozpočtu  za pozemky pod garážemi. 

Výše nájemného na rok 2010 je stanoveno na 15 Kč/rok/m2. Na pozemcích pod 

garážemi je celkově vybíráno 701 235 Kč/rok. V lokalitě Bochenkova nájemné za pozemek 

činí 144 000 Kč/rok. U lokality Vojanova činí roční nájemné 52 155 Kč a u lokality Hradecká 

je roční nájemné za pozemek 50 295 Kč.

Statutární město Opava hospodaří téměř s miliardovým rozpočtem, tj. 968 009 500 Kč

za rok 2009. Zastupitelstvo statutárního města Opavy schválilo rozpočet na rok 2010 ve výši 

862 229 596 Kč. Nájem z pronajatých pozemků pod garážemi za rok 2009 činí 0,07 %  

rozpočtu, zatímco v roce 2010 to bude činit 0,08 % na celkovém rozpočtu města. Podíl 

jednotlivých lokality na rozpočtu města Opavy viz tabulka č. 3.8.27 

26 Cenový věstník Ministerstva financí, výměr MF č. 01/2010, část I, oddíl A, položka číslo 3.d), vlastní 
zpracování [2010-02-9]. 
27 Rozpočet statutárního města Opavy. Dostupné z www: http//www.opava-city.cz, [2010-03-01]. 
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Tab. č. 3.8 Podíl nájemného na rozpočtu statutárního města Opavy v roce 2010  

Pořadí Lokalita (ulice) Počet garáží
Výměra  

(m2)
Nájemné 

(Kč)
Podíl na rozpočtu 

(%) 
1. Bochenkova 508 9 600 144 000 0,0167 
2. Vojanova 154 3 477 52 155 0,0060 
3. Hradecká 164 3 353 50 295 0,0058 
4. U Cukrovaru 108 2 481 37 215 0,0043 
5. Otická 125 2 353 35 295 0,0041 
6. Ostatní sloučené 988 25 485 382 275 0,0443 

Celkem 2 047 46 749 701 235 0,0813 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-03-23]. 

 

2.14 Stanovení ceny pozemku 
Statutární město má více variant jak stanovit cenu za m2 pozemku pod garážemi, které 

má ve vlastnictví. První možnost je ocenění pozemku podle cenových předpisů nebo 

ustanovením zastupitelstva za cenu stanovenou dohodou.  

2.14.1 Ocenění pozemků podle cenových předpisů

Ocenění pozemku podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně

některých zákonů a podle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona  

č. 151/1997 Sb., tzv. oceňovací vyhláška. 

Statutární město Opava nemá cenovou mapu stavebních pozemků. Tudíž pro výpočet 

ceny pozemku použije část třetí „oceňování pozemků“ § 28 „stavební pozemek neuvedený 

v cenové mapě stavebních pozemků“ odstavec (1). Základní cena za m2 stavebního pozemku 

evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku pro statutární město Opavu činí  

800 Kč.

Tato stanovená cena se upraví o přirážky a srážky podle přílohy č. 21 úprava 

základních cen stavebních pozemků. Jedná se o město s počtem obyvatel od 50 do 250 tisíc 

obyvatel, použije se nejméně polovina výše polohové přirážky. Použití přirážky  

je zdůvodněno prokazatelným způsobem a to počtem obyvatel. První srážka je do 10 % pod 

číslem položky 2.1, přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná komunikace má živičný, 

dlážděný nebo betonový povrch). Druhá srážka do výše 5 % pod číslem položky 2.2, není-li 

v místě možnost napojení na veřejný vodovod. Poslední srážka je do výše 7 % pod číslem 

položky 2.3, není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaci. Srážky jsou do výše  

23 %. Koeficient přirážek a srážek činí [ ] 77,0)23,01(1 =−⋅ .
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Takto zjištěná cena se vynásobí koeficientem Ki z přílohy č. 38 koeficienty změn cen 

staveb. Hodnota garáží je 2,136 pod kódem 1242. 

 

Tab. č. 3.9 Koeficienty změn cen staveb - Ki 

Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki 
124 Budovy pro dopravu a telekomunikace 

1242 46.21.14.15.. Garáže 2,136 
Zdroj: Příloha č. 38 k vyhlášce č.3/2008 Sb., vlastní zpracování [2010-03-26]. 

 

Cena upravená o Ki se vynásobí koeficientem Kp z přílohy č. 39 koeficient 

prodejnosti pro Moravskoslezský kraj, obec Opava se stavbou garáže. Oblast pozemků

s budovou garáže spadají do katastrálního území Opava - Předměstí a číslo oblasti je 2. 

Koeficient prodejnosti je tudíž 1,070. 28 

Výpočet ceny pozemků na území statutárního města Opavy: 

⋅= ZCUAC skutečná výměra 

KpKiKpsZCZCU ⋅⋅⋅=

070,1
136,2

77,0
800

=
=

=
=

Kp
Ki
Kps
ZC

 (3.1) 

kde AC …  administrativní cena; 

 ZCU … základní cena upravená; 

 ZC …  základní cena; 

 Kps …  koeficient přirážek a srážek; 

Ki …  koeficient změn cen staveb; 

Kp …  koeficient prodejnosti. 

 

KčAC
KčZCU

5,861285,209,4071
9,4071070,1136,277,0800

=⋅=
=⋅⋅⋅=

Administrativní cena pozemku pod garážemi je u průměrně velké garáže 28 862 Kč.

Cena za 1 m2 pozemku pod garážemi je 1 408 Kč. Při prodeji veškerých lokalit,  

za administrativní cenu, je výkupní cena pozemku stanovena na 65,8 milionů Kč.

28 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Tab. č. 3.10 Prodej pozemků za administrativní cenu (Kč)

Pořadí Lokalita (ulice) Výměra (m2) Prodej za AC 
1. Bochenkova 9 600 13 516 800 
2. Vojanova 3 477 4 895 616 
3. Hradecká 3 353 4 721 024 
4. U Cukrovaru 2 481 3 493 248 
5. Otická 2 353 3 313 024 
6. Ostatní sloučené 25 485 35 882 880 

Celkem 46 749 65 822 592 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-03-26]. 

2.14.2 Prodej pozemků statutárního města Opavy 

Statutární město Opava prodává pozemky pod garážemi za jednotnou cenu. 

Zastupitelstvo statutárního města Opavy stanovilo jednotnou cena ve výši 500 Kč za m2.

Na 23. zasedání prodalo 2 pozemky s budovou garáže.  

Zastupitelstvo schvaluje: prodej pozemku pod garáží parcela č. 2661/47 - zastavěná

plocha a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava - Předměstí Mgr. Janě Brunové za cenu 

stanovenou dohodou 9 500  Kč tj. 500 Kč/m2 (zveřejněno č. 1135/09). A prodej pozemku pod 

garáží parcela č. 553/12 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 k.ú. Opava - Předměstí 

paní Evě Sedláčkové za cenu stanovenou dohodou 13 500 Kč tj. 500 Kč/m2 (zveřejněno

č. 1135/09)29.

Při prodeji veškerých pozemků pod garážemi, za cenu stanovenou Zastupitelstvem 

statutárního města Opavy, je výkupní cena pozemků stanovena na 23,4 milionů Kč.

Tab. č. 3.11 Prodej pozemků za cenu stanovenou zastupitelstvem  

Pořadí Lokalita (ulice) 
Výměra  

(m2)
Prodej za cenu stanovenou 

zastupitelstvem 
1. Bochenkova 9 600 4 800 000 
2. Vojanova 3 477 1 738 500 
3. Hradecká 3 353 1 676 500 
4. U Cukrovaru 2 481 1 240 500 
5. Otická 2 353 1 176 500 
6. Ostatní sloučené 25 485 12 742 500 

Celkem 46 749 23 374 500 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-03-26]. 

 
29 Statutární město Opava vydává Usnesení z 23. zasedání dne 3. listopadu 2009, [2010-03-26]. 
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3 Vyhodnocení a návrh řešení 
 

Ve čtvrté kapitole budou navrhnuty jednotlivé varianty pro řešení problému 

s pozemkem pod budovou garáže ve vlastnictví statutárního města Opava. Varianta A bude 

v duchu stávající metodiky, kterou nyní provádí město Opava s aktuálními koeficienty. 

Varianta B se bude zabývat navýšením koeficientů u daně z nemovitosti a zvýšením sazby  

u nájmu za rok. Navýší se koeficient podle počtu obyvatel na výši 3,5 a zvýší se nájemné  

na maximální hodnotu, kterou doporučuje výměrem MF. 

První varianta se zaměří na ponechání veškerých pozemků pod garážemi ve vlastnictví 

statutárního města Opavy. Druhá varianta bude počítat s prodejem veškerých pozemků

s budovou garáže do osobního vlastnictví. A třetí varianta počítá s prodejem malých lokalit  

do osobního vlastnictví a ponechání velkých lokalit pozemků s budovou garáže ve vlastnictví 

města Opavy. 

Následovně jednotlivé varianty budou porovnány a bude vybrána nejlepší varianta. 

Stanoví se stimulační cena prodeje, za kterou se pozemky pod budovou garáže prodají  

do osobního vlastnictví.  

 Po vyhodnocení variant podle proveditelnosti a reálnosti se statutárnímu městu Opava 

doporučí nejlepší metoda. A navrhne se nejlepší řešení s následnou komparací aktuální 

metody města Opavy. 

 

3.1 Varianta 1A: Stávající situace 
První varianta zní: „ponechání jednotlivých lokalit za aktuální situace“. V této situaci 

se počítá s jednotlivými lokalitami tak, jak bylo stanoveno v kapitole číslo tři.   

Příjmem do rozpočtu města v rámci daně je daň ze staveb. Daň z pozemku statutární 

město Opava samo sobě neplatí. Do rozpočtu města Opavy směřuje daň ze stavby tj. garáže, 

v plné výši. Za všechny garáže, na pozemku statutárního města Opavy, bude daň ze stavby  

1 121 976 Kč, tj. přínos ve výši 0,13 % do rozpočtu na rok 2010. 

Druhým příjmem je nájemné za pozemek, který vlastní statutární město Opava. 

Nájemné stanovené obecně závaznou vyhláškou činí 15 Kč/rok/m2 v roce 2010. Vybrané 

nájemné z pozemků pod garážemi ve vlastnictví města vybere 701 235 Kč, tj. příjem  

do rozpočtu ve výši 0,08 % . 

Celkový přínos z nájemného a daně ze stavby činí 1,8 milionů Kč do rozpočtu města 

Opavy za rok 2010, tj. 0,2 % objemu rozpočtu na rok 2010. 
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Tab. č. 4.1 Stávající situace na trhu s pozemky statutárního města Opavy (Kč)

Pořadí Lokalita (ulice) 
Daň ze stavby 
(koeficient 1,5) 

Nájemné za pozemek 
(15 Kč/m2/rok) 

1. Bochenkova 230 400 144 000 
2. Vojanova 83 448 52 155 
3. Hradecká 80 472 50 295 
4. U Cukrovaru 59 544 37 215 
5. Otická 56 472 35 295 
6. Ostatní  611 640 382 275 

Celkem 1 121 976 701 235 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-03-28]. 

 

3.2 Varianta 1B: Maximální ceny 
První varianta zní: „ponechání jednotlivých lokalit za aktuální situace s navýšenými 

koeficienty a výběrem nájemného za maximální ceny“. 

Příjmem do rozpočtu města je daň ze stavby s koeficientem podle počtu obyvatel  

ve výši 3,5. Statutární město Opava upravilo koeficient daně ze stavby podle počtu obyvatel 

obecně závaznou vyhláškou na 1,5. Z tabulky č. 3.6 by měl být koeficient ve městě Opavě

3,5. S takto stanoveným koeficientem počítáme v tabulce č. 4.2.

Za pozemky pod garážemi statutární město Opava neplatí daň z pozemku. Vlastníci 

garáží na pozemku města zaplatí daň ze stavby ve výši 2,6 milionů Kč. V roce 2010  

je to přínos ve výši 0,3 % do rozpočtu města.  

 

Tab. č. 4.2 Maximální výše cen na trhu s pozemky statutárního města Opavy (Kč)

Pořadí Lokalita (ulice) 
Daň ze stavby 
(koeficient 3,5) 

Nájemné za pozemek  
(35 Kč/m2/rok) 

1. Bochenkova 537 600 336 000 
2. Vojanova 194 712 121 695 
3. Hradecká 187 768 117 355 
4. U Cukrovaru 138 936 86 835 
5. Otická 131 768 82 355 
6. Ostatní  1 427 160 891 975 

Celkem 2 617 944 1 636 215
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-03-28]. 

 

Dalším příjmem v roce 2010 je nájemné za pozemek ve vlastnictví města. Maximální 

nájemné stanovené podle výměru ministerstva financí je 35 Kč/m2/rok. Takto vybrané 

nájemné činí 1,6 milionů Kč za rok 2010, tj. přínos ve výši 0,19 % do rozpočtu města.  
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Celkový příjem z nájemného a daně ze stavby činí 4,3 miliony Kč do rozpočtu 

Statutárního města Opavy v roce 2010, tj. 0,5 %.  

 

3.3 Varianta 2A: Prodej veškerých lokalit metodou statutárního města 

Opavy 
Druhá varianta zní: „prodej pozemků v jednotlivých lokalitách vlastníkům garáží“.  

Varianta 2A je prodej veškerých pozemků pod garážemi ve vlastnictví statutárního 

města Opavy, za aktuální metody města.  

Město Opava prodává pozemky pod garážemi za jednotnou cenu 500 Kč/m2. Při

prodeji veškerých pozemků, ve vlastnictví statutárního města Opavy, inkasuje 23,4 milionů

Kč do rozpočtu města viz tab. č. 4.3.

Statutární město Opava nejvíce vybere z lokality Bochenkova a to 4,8 milionů Kč.

Nejméně pak z lokality Otická, 1,2 miliony Kč. Více jak polovinu z prodeje za cenu 

stanovenou městem získá z ostatních sloučených lokalit ve výši 12,8 milionů Kč.

Jestliže tuto částku uloží na zvláštní účet u banky, při úrokové míře 2 %, za 5 let 

úročení se tato částka navýší o 2,4 miliony Kč na 25,8 milionů Kč. Za 10 let se vložená částka 

navýší na 28,5 milionů Kč a za 20 let na 34,7 milionů Kč. Vklad 23,4 milionů Kč se při 2 %

na 20 let navýší o úroky ve výši 11,4 milionů Kč.

Při prodeji pozemků za cenu stanovenou zastupitelstvem jednorázově navýší rozpočet 

o 23,4 miliony Kč. Při uložení na 20 let se tato částka navýší na 34,7 milionů Kč.

Tab. č. 4.3 Výnosy z prodeje pozemků za cenu stanovenou zastupitelstvem (Kč)

Pořadí Lokalita (ulice) 
Prodej za 500 

Kč/m2 5 let 10 let 20 let 
1. Bochenkova 4 800 000 5 299 588 5 851 173 7 132 548 
2. Vojanova 1 738 500 1 919 444 2 119 222 2 583 320 
3. Hradecká 1 676 500 1 850 991 2 043 644 2 491 191 
4. U Cukrovaru 1 240 500 1 369 612 1 512 163 1 843 318 
5. Otická 1 176 500 1 298 951 1 434 147 1 748 217 
6. Ostatní sloučené 12 742 500 14 068 750 15 533 036 18 934 685 

Celkem 23 374 500 25 807 337 28 493 385 34 733 277 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-02]. 
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Dalším příjmem do rozpočtu statutárního města Opavy je daň z nemovitosti. Když 

město nevlastní pozemky pod garážemi, vybírá jak daň ze stavby tak daň z pozemku. Daň

z pozemku v dalším roce po prodeji přispěje do rozpočtu města Opavy částkou 65 tisíc Kč.

Daň ze stavby činí 1,1 milionů Kč. Celkově daň z nemovitosti při koeficientu 1,5 činí 

1,2 miliony Kč, tj. přínos ve výši 0,14 % do rozpočtu města.  

 

Tab. č. 4.4 Daň z nemovitosti s aktuálním koeficientem 1,5 po prodeji pozemků (Kč)

Daň

Pořadí
Lokalita  
(ulice) z pozemku 

ze stavby 
(koeficient 1,5) 

z nemovitosti 
(pozemek+stavba 1,5)

1. Bochenkova 13 440 230 400 243 840 
2. Vojanova 4 868 83 448 88 316 
3. Hradecká 4 694 80 472 85 166 
4. U Cukrovaru 3 473 59 544 63 017 
5. Otická 3 294 56 472 59 766 
6. Ostatní 35 679 611 640 647 319 

Celkem 65 449 1 121 976 1 187 425
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-03-23]. 

 

Při prodeji pozemků pod garážemi nemůže statutární město Opava vybírat nájemné, 

poněvadž pozemky již nevlastní.  

 

3.4 Varianta 2B: Prodej veškerých lokalit s navýšenými koeficienty  
Varianta 2B je prodej veškerých pozemků pod garážemi ve vlastnictví statutárního 

města Opavy s navýšeným koeficientem daně ze stavby. 

Při prodeji pozemků za administrativní cenu v jednotlivých lokalitách město Opava 

obdrží 65,8 milionů Kč do rozpočtu města. Tento přínos by činil 7,6 % rozpočtu na rok 2010.   

Z prodeje za administrativní cenu stanovenou v předchozí kapitole město nejvíce získá 

z prodeje lokality Bochenkova a to 13,5 milionů Kč. Dále pak z lokality Vojanova  

4,9 milionů Kč. Více jak polovinu z prodeje získá z ostatních lokalit, které jsou nerovnoměrně

rozmístěné na Předměstí statutárního města Opavy.  

Při uložení této částky na zvláštní účet u banky při úrokové míře 2 % se vložená částka 

za pět let navýší o 6,9 milionů Kč na 72,7 milionů Kč. Za deset let se vložená částka navýší 

na 80,2 miliony Kč (úrok ve výši 7,6 milionů Kč) a za 20 let na 97,8 milionů Kč (tj. úrok  
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ve výši 17,6 milionů Kč). Vklad za prodej pozemků se při 2 % na 20 let navýší o úroky  

ve výši 32 milionů Kč.

Při prodeji pozemků za administrativní cenu se jednorázově navýší rozpočet  

o 65,8 milionů Kč. Při uložení na 20 let se tato částka navýší na 97,8 milionů Kč.

Tab. č. 4.5 Výnosy z prodeje pozemků za administrativní ceny (Kč)

Pořadí Lokalita (ulice) Prodej za AC 5 let 10 let 20 let 
1. Bochenkova 13 516 800 14 923 639 16 476 904 20 085 254 
2. Vojanova 4 895 616 5 405 156 5 967 729 7 274 628 
3. Hradecká 4 721 024 5 212 392 5 754 902 7 015 193 
4. U Cukrovaru 3 493 248 3 856 828 4 258 250 5 190 783 
5. Otická 3 313 024 3 657 846 4 038 558 4 922 979 
6. Ostatní sloučené 35 882 880 39 617 599 43 741 030 53 320 072 

Celkem 65 822 592 72 673 460 80 237 372 97 808 909 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-02]. 

 

Dalším příjmem do rozpočtu statutárního města Opavy je daň z nemovitosti, která 

zahrnuje daň z pozemku a daň ze stavby.  

V dalším roce přispěje daň z pozemku do rozpočtu města Opavy částkou 65 tisíc Kč.

Daň ze stavby činí 2,6 milionů Kč při koeficientu 3,5 podle aktuálního počtu obyvatel.  

 

Tab. č. 4.6 Daň z nemovitosti s koeficientem 3,5 po prodeji pozemků (Kč)

Daň

Pořadí
Lokalita  
(ulice) z pozemku 

ze stavby 
(koeficient 3,5) 

z nemovitosti 
(pozemek+stavba 3,5) 

1. Bochenkova 13 440 537 600 551 040 
2. Vojanova 4 868 194 712 199 580 
3. Hradecká 4 694 187 768 192 462 
4. U Cukrovaru 3 473 138 936 142 409 
5. Otická 3 294 131 768 135 062 
6. Ostatní 35 679 1 427 160 1 462 839 

Celkem 65 449 2 617 944 2 683 393 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-03-23]. 

 

Celkově daň z nemovitosti přinese do rozpočtu statutárního města Opavy 2,7 milionů

Kč, tj. příjem ve výši 0,31 % do rozpočtu města na rok 2010. 
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3.5 Varianta 3A: Prodej malých lokalit metodou statutárního města 

Opavy 
 

Třetí varianta zní: „prodej malých lokalit pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Opavy  v jednotlivých lokalitách vlastníkům garáží“.  

Varianta 3A je prodej malých lokalit pozemků ve vlastnictví města Opavy, při aktuální 

metodice města.  

Město Opava prodává pozemky pod garážemi za jednotnou cenu 500 Kč/m2. Při

prodeji pozemků, ve vlastnictví města, v malých lokalitách inkasuje 12,7 milionů Kč

do rozpočtu města viz tab. č. 4.7.

Jestliže tuto částku uloží na zvláštní účet u banky, při úrokové míře 2 %, za 5 let 

úročení se tato částka navýší o 1,3 miliony Kč na 14,1 milionů Kč. Za deset let úročení  

se původní částka navýší o 2,8 milionů Kč na 15,5 milionů Kč. A za dvacet let úročení bude 

na účtu 19 milionů Kč.

Při prodeji pozemků v malých lokalitách za cenu stanovenou Zastupitelstvem 

statutárního města Opavy jednorázově navýší rozpočet o 12,7 milionů Kč. Při uložení  

na 20 let se tato částka navýší na 19 milionů Kč, tj. úroky ve výši 6,2 miliony Kč.

Tab. č. 4.7 Výnosy z prodeje pozemků za cenu stanovenou zastupitelstvem (Kč)

Pořadí
Lokalita  
(ulice) 

Prodej za 500 
Kč/m2 5 let 10 let 20 let 

1. Ostatní 9 745 000 10 759 267 11 879 101 14 480 557 
2. Jiráskova 1 152 000 1 271 901 1 404 282 1 711 811 
3. Haškova 859 500 948 957 1 047 726 1 277 172 
4. Holasická 723 000 798 250 881 333 1 074 340 
5. Palackého 263 000 290 373 320 596 390 804 

Celkem 12 742 500 14 068 750 15 533 036 18 934 685 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-04]. 

 

Dalším příjmem do rozpočtu města Opavy je daň z nemovitosti. Když město nevlastní 

pozemky pod garážemi, vybírá jak daň ze stavby tak daň z pozemku. Daň z pozemku, 

v dalším roce po prodeji pozemku, přispěje do rozpočtu města částkou 36 tisíc Kč. Daň

ze stavby činí 612 tisíc Kč. Celkově daň z nemovitosti při koeficientu 1,5 činí 647 tisíc Kč,

tj. přínos ve výši 0,07 % do rozpočtu města.  
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Tab. č. 4.8 Daň z nemovitosti s aktuálním koeficientem 1,5 po prodeji pozemků (Kč)

Daň

Pořadí
Lokalita  
(ulice) z pozemku 

ze stavby 
(koeficient 1,5) 

z nemovitosti 
(pozemek+stavba 1,5) 

1. Ostatní 27 286 467 760 495 046 
2. Jiráskova 3 226 55 296 58 522 
3. Haškova 2 407 41 256 43 663 
4. Holasická 2 024 34 704 36 728 
5. Palackého 736 12 624 13 360 

Celkem 35 679 611 640 647 319 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-06]. 

Pozemky velkých lokalit jako Bochenkova, Vojanova, Hradecká, U Cukrovaru, Otická 

zůstanou ve vlastnictví statutárního města Opavy. Příjmem do rozpočtu města je tudíž daň

ze stavby. Za garáže v lokalitách, které město neprodalo, inkasuje 510 tisíc Kč tj. přínos  

do rozpočtu ve výši 0,06 % v roce 2010. 

Druhým příjem do rozpočtu města Opavy je nájemné. Statutární město Opava vybírá 

nájemné upravené podle obecně závazné vyhlášky ve výši 15 Kč/m2. Vybrané nájemné  

z ostatních pozemků pod garážemi, které vlastní město, je 319 tisíc Kč, tj. příjem do rozpočtu 

ve výši 0,03 % . 

Celkový přínos z nájemného a daně ze stavby činí 829 tisíc Kč, tj. příjem do rozpočtu 

města ve výši 0,1 % za rok 2010. 

 

Tab. č. 4.9 Výše daně ze stavby a nájemné za pozemky (Kč)

Pořadí Lokalita (ulice) 
Daň ze stavby 
(koeficient 1,5) 

Nájemné za pozemek 
(15 Kč/m2/rok) 

1. Bochenkova 230 400 144 000 
2. Vojanova 83 448 52 155 
3. Hradecká 80 472 50 295 
4. U Cukrovaru 59 544 37 215 
5. Otická 56 472 35 295 

Celkem 510 336 318 960 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-06]. 

Statutární město Opava vybírá u prodaných malých lokalit daň z pozemku a daň

ze stavby. U ostatních lokalit, které nebyly prodány vybírá daň ze stavby to činí 1 158 tisíc 

Kč, 0,14 % do rozpočtu města.  
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Pozemky ve vyjmenovaných lokalitách tab. č. 4.9 jsou ve vlastnictví statutárního 

města Opavy, kde je vybíráno roční nájemné ve výši 319 tisíc Kč. Statutární město Opava 

obdrží z daně z nemovitostí a z nájemného 1,5 milionů Kč, tj. 0,17 %. 

 

3.6 Varianta 3B: Prodej malých lokalit s navýšenými koeficienty 
 

Třetí varianta zní: „prodej malých lokalit pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Opavy  v jednotlivých lokalitách vlastníkům garáží“.  

Varianta 3B je prodej malých lokalit pozemků ve vlastnictví města, s navýšenými 

koeficienty.  

Při prodeji pozemků v malých lokalitách za administrativní cenu 1 408 Kč/m2,

statutární město Opava, jednorázově obdrží 35,9 milionů Kč viz tab. č. 4.10. Největší částka 

je vybírána z ostatních lokalit rozmístěných na Předměstí města ve výši 27,4 miliony Kč.

Nejméně pak inkasuje z lokality Palackého a to částku 740 tisíc Kč.

Tab. č. 4.10 Výnosy z prodeje pozemků za administrativní cenu (Kč)

Pořadí
Lokalita  
(ulice) Prodej za AC 5 let 10 let 20 let 

1. Ostatní 27 441 920 30 298 097 33 451 547 40 777 250 
2. Jiráskova 3 244 032 3 581 673 3 954 457 4 820 461 
3. Haškova 2 420 352 2 672 264 2 950 396 3 596 516 
4. Holasická 2 035 968 2 247 873 2 481 834 3 025 341 
5. Palackého 740 608 817 691 902 797 1 100 505 

Celkem 35 882 880 39 617 599 43 741 030 53 320 072 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-07]. 

 

Jestliže tuto částku uloží na zvláštní účet u banky, při úrokové míře 2 %, za 5 let 

úročení se tato částka navýší o 3,7 milionů Kč na 39,7 milionů Kč. Za deset let úročení  

se původní částka navýší o 7,9 milionů Kč na 43,8 milionů Kč. A za dvacet let úročení bude 

na účtu  53,3 milionů Kč. Vklad za prodej pozemků se při 2 % na 20 let navýší o úroky  

ve výši 17,4 milionů Kč.

Při prodeji pozemků za administrativní cenu se jednorázově navýší rozpočet  

o 35,9 milionů Kč. Při uložení na 20 let se tato částka navýší na 53,3 milionů Kč.
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Tab. č. 4.11 Výše daně z nemovitosti po prodeji pozemků v malých lokalitách (Kč)

Daň

Pořadí
Lokalita  
(ulice) z pozemku 

ze stavby 
(koeficient 3,5) 

z nemovitosti 
(pozemek+stavba 3,5) 

1. Ostatní 27 286 1 091 440 1 118 726 
2. Jiráskova 3 226 129 024 132 250 
3. Haškova 2 407 96 264 98 671 
4. Holasická 2 024 80 976 83 000 
5. Palackého 736 29 456 30 192 

Celkem 35 679 1 427 160 1 462 839 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-04]. 

 

Dalším příjem do rozpočtu města je daň ze nemovitosti. U pozemků, které byly 

prodány, vybírá statutární město Opava daň z pozemku a daň ze stavby.  

V dalším roce, po prodeji pozemků, inkasuje město Opava daň z pozemku 36 tisíc Kč.

S koeficientem 3,5 podle počtu obyvatel činí daň ze stavby 1,4 milionů Kč. Celkově daň

z nemovitosti činí 1,5 milionů Kč, tj. přínos do rozpočtu města ve výši 0,17 %. Podrobně viz 

tabulka č. 4.11.

Tab. č. 4.12 Výše výběru daně ze stavby a nájemného za pozemek (Kč)

Pořadí Lokalita (ulice) 
Daň ze stavby 
(koeficient 3,5) 

Nájemné za pozemek 
(35 Kč/m2/rok) 

1. Bochenkova 537 600 336 000 
2. Vojanova 194 712 121 695 
3. Hradecká 187 768 117 355 
4. U Cukrovaru 138 936 86 835 
5. Otická 131 768 82 355 

Celkem 1 190 784 744 240 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-07]. 

 

U ostatních pozemků s budovou garáže, které nebyly prodány, statutární město Opava 

vybírá nájemné za pozemek. Maximální nájemné stanovené výměrem Ministerstva financí  

je 35 Kč za m2 na rok 2010. Nejvíce město Opava získá z lokality Bochenkova a to 336 tisíc 

Kč/rok. Celkové nájemné vybrané v lokalitách Bochenkova, Vojanova, Hradecká,  

U Cukrovaru a Otická činí 744 tisíc Kč, tj. přínos 0,09 % do rozpočtu města.  

Druhým příjmem do rozpočtu města je daň ze stavby s koeficientem 3,5 podle počtu 

obyvatel. Za garáže v lokalitách, které město neprodalo, inkasuje 1,2 milionů Kč tj. přínos  

do rozpočtu ve výši 0,14 % v roce 2010. 
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Celkový příjem do rozpočtu města za rok 2010 činí 1,9 milionů Kč, tj. 0,25 %.  

Celkový přínos do rozpočtu statutárního města Opava v rámci prodaných lokalit je daň

z pozemku a daň z nemovitosti. U lokalit z tabulky č. 4.12 statutární město Opava vybírá 

nájemné za pozemky a daň ze stavby. Statutární město Opava vybírá daň z nemovitosti  

ve výši 2 654 tisíc Kč, která přispěje do rozpočtu města 0,31 %.  

U pozemků ve vyjmenovaných lokalitách v tab. č. 4.12, které jsou ve vlastnictví 

statutárního města Opavy,  vybírá roční nájemné ve výši 744 tisíc Kč.

Příjem města y je daň ze nemovitosti a nájemné ve výši 3,4 miliony Kč, tj. 0,39 %  

do rozpočtu města. 

 

3.7 Srovnání jednotlivých variant  
 

Porovnání jednotlivých variant a výběr nejlepšího řešení z kapitoly 4.1 až 4.6. 

Varianta 1, město Opava vlastní veškeré pozemky pod budovou garáže a za tyto 

pozemky vybírá nájemné. 

Porovnání varianty 1A – stávající situace ve městě Opava a varianty 1B – stejná 

situace města s maximálními možnými koeficienty a maximálně stanoveným nájemným.  

 Daň z pozemku je nulová, protože statutární město Opava vlastní pozemky pod 

budovou garáže. Za tyto pozemky město obdrží nájemné. Ve variantě 1A je to nájemné 

stanovené obecně závaznou vyhláškou, které zastupitelstvo stanovilo ve výši 15 Kč/m2/rok. 

Statutární město Opava vybere na nájmu 701 tisíc Kč. Ve variantě 1B je nájemné stanovené 

Cenovým věstníkem MF, kde je nájemné stanovené ve výši 35 Kč/m2/rok u pozemků

nesloužící pro účely podnikání.  

Rozdíl mezi stanoveným nájemným a maximální výši nájemného stanoveného podle 

věstníku MF je 20 Kč za m2 na rok. Statutární město Opava podle obecně závazné vyhlášky 

vybere cca 700 tisíc Kč. Kdyby město Opava vybíralo nájemné v maximální výši, obdrží  

do svého rozpočtu 1,6 milionů Kč za rok. Ročně přichází o 935 tisíc Kč. Nájemné  

za pozemky pod garážemi podle vyhlášky (15 Kč/rok/m2) se podílí 0,08 % na rozpočtu města. 

Kdyby se nájem zvýšil podle cenového věstníku MF na 35 Kč/rok/m2, podílelo by se na 

rozpočtu přibližně 0,19 %.  

Za budovu garáže statutární město vybírá daň ze stavby. Město Opava má koeficient 

podle počtu obyvatel snížený ze 3,5 na 1,5. Při výběru daně ze stavby se sníženým 
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koeficientem vybere město do svého rozpočtu 1,1 milionů Kč. Kdyby město Opava nesnížilo 

koeficient vybíralo by 2,6 milionů Kč, rozdíl dělá 1,5 milionů za rok.  

V první variantě může statutární město Opava získat až 4,3 milionů Kč. Nyní  město 

Opava získá každoročně do svého rozpočtu 1,8 milionů Kč, tj. o dvojnásobek méně než 

v situaci, kdyby zvýšilo nájemné podle Cenového věstníku a nesnížilo koeficient podle počtu 

obyvatel na 1,5.  

Za předpokladu, že statutární město Opava, takto získanou daň z nemovitosti  

a nájemné uloží na zvláštní účet u banky na 20 let při úročení 2 % obdrží 2,7 milionů Kč

ve variante 1A a 6,3 milionů ve variantě 1B, viz tab. č. 4.14.

Tab. č. 4.13 Srovnání variant podle ziskovosti z krátkodobého hlediska (Kč)

Varianta
Daň z
pozemku Daň ze stavby 

Daň z
nemovitosti 

Nájemné za 
pozemek 

Daň z nemovitosti 
+ nájemné 

1A 0 1 121 976 1 121 976 701 235 1 823 211 
1B 0 2 617 944 2 617 944 1 636 215 4 254 159
2A 65 449 1 121 976 1 187 425 0 1 187 425 
2B 65 449 2 617 944 2 683 393 0 2 683 393 
3A 35 679 1 121 976 1 157 655 318 960 1 476 615 
3B 35 679 2 617 944 2 653 623 744 240 3 397 863 

Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-07]. 

 
Varianta 2, statutární město Opava prodá veškeré pozemky pod budovou garáže. 

Porovnání varianty 2A – prodej veškerých pozemků pod budovou garáže za stávající 

situace ve statutárním městě Opavě a varianty 2B – prodej veškerých pozemků pod budovou 

garáže s maximálními možnými koeficienty a maximálně stanoveným nájemným.  

Při prodeji veškerých pozemků město Opava obdrží jednorázově finanční prostředky 

z prodeje do svého rozpočtu. Při prodeji pozemků za jednotnou cenu stanovenou 

zastupitelstvem (tj. 500 Kč/m2) obdrží 23,4 miliony Kč. Při prodeji veškerých pozemků

za administrativní cenu stanovenou v kapitole 3.14 vzorec (3.1) obdrží do svého rozpočtu 

65,8 milionů Kč.

Odprodejem veškerých pozemků má statutární město Opava nárok na daň z pozemku 

a daň ze stavby. Každoroční daň z pozemků činí 65 tisíc Kč. Daň z pozemku se liší podle 

zvoleného koeficientu podle počtu obyvatel. Ve variantě 2A je koeficient snížený obecně

závaznou vyhláškou na 1,5 a daň ze stavby činí 1,1 milionů Kč. Při navýšení koeficientu  

na 3,5 podle počtu obyvatel činí daň ze stavby 2,6 milionů Kč, tj. rozdíl ve výši 1,5 milionů

Kč.
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Za prodané pozemky statutární město Opava nemůže vybírat nájemné viz tabulka  

č. 4.13.

V druhé variantě může město Opava získat až 2,7 milionů Kč namísto 1,2 milionů Kč,

kdyby zvýšilo nájemné podle Cenového věstníku a nesnížilo koeficient podle počtu obyvatel 

na 1,5.  

Za předpokladu, že statutární město Opava, takto získanou částku z prodeje pozemků

a daň z nemovitosti uloží na zvláštní účet po dobu 20 let při 2 % úroční, obdrží ve variantě 2A

36,5 milionů Kč. V druhém případě, variantě 2B, získá město Opava po dvaceti letech 101,8 

milionů Kč.

Tab. č. 4.14 Srovnání variant podle ziskovosti z dlouhodobého hlediska (Kč)

Varianta Prodej 
Celkem 

(prodej + úrok)
Celkem daň
+ nájemné 

Úročení daně a
nájemného 2% 

za 20 let Celkem za 20 let
1A 0 0 1 823 211 2 709 196 2 709 196 
1B 0 0 4 254 159 6 321 456 6 321 456 
2A 23 374 500 34 733 277 1 187 425 1 764 450 36 497 727 
2B 65 822 592 97 808 909 2 683 393 3 987 380 101 796 289 
3A 12 742 500 18 934 685 1 476 615 2 194 172 21 128 857 
3B 35 882 880 53 320 072 3 397 863 5 049 046 58 369 118 

Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-07]. 

 

Varianta 3, prodej malých lokalit s pozemky ve vlastnictví statutárního města Opavy 

vlastníkům garáží. 

Porovnání varianty 3A – prodej malých lokalit pozemků s budovou garáže  

ve vlastnictví města Opavy a varianty 3B – prodej malých lokalit pozemků s maximálními 

možnými koeficienty a maximálně stanoveným nájemným.  

 Při prodeji malých lokalit a jednotlivých garáží rozmístěných na Předměstí Opavy 

s budovou garáže město Opava jednorázově obdrží 12,8 milionů Kč za cenu stanovenou 

zastupitelstvem. Při prodeji za administrativní cenu 1 408 Kč/m2 město obdrží do svého 

rozpočtu 35,9 milionů Kč, tj. o 23 milionů Kč více než ve variantě 3A.  

Další rok po prodeji pozemků do osobního vlastnictví obdrží město Opava daň

z pozemku a daň ze stavby. Daň z pozemků v obou variantách činí 36 tisíc Kč. Daň ze stavby 

se liší podle zvoleného koeficientu podle počtu obyvatel. Při výběru daně ze stavby  

se sníženým koeficientem vybere statutární město Opava 1,1 milionů Kč. Kdyby se koeficient 

nesnížil získalo by město 2,6 milionů Kč s navýšeným koeficientem.  
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Za předpokladu, že statutární město Opava, takto získanou částku z prodeje pozemků

a daň z nemovitosti uloží na zvláštní účet po dobu 20 let při 2 % úročení, obdrží variantou 3A 

21,1 milionů Kč. V druhém případě, ve variantě 3B, obdrží město Opava po dvaceti letech 

58,4 milionů Kč.

Graf č. 4.1 Srovnání jednotlivých variant (Kč)

Porovnání jednotlivých variant z krátkodobého hlediska
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500 000
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Daň z pozemku Daň ze stavby Nájemné za pozemek

Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-07]. 

 

Z tabulky 4.13 vyplývá, že varianta 1B je ideální, kdy statutární město Opava obdrží 

nejvíce financí do svého rozpočtu. Tato varianta by znamenala, že město Opava si ponechá 

veškeré pozemky pod garážemi ve svém vlastnictví. Za předpokladu, že bude vybírat 

maximální nájemné stanovené MF a navýšeným koeficientem podle obyvatelstva na 3,5.  

Druhou nelepší variantou je varianta 3B, která by znamenala prodej malých lokalit  

za administrativní ceny. U pozemků, které město Opava neprodalo, bude vybírat daň

ze stavby a maximální nájemné stanovené výměrem MF. U prodaných pozemků obdrží město 

daň z pozemku a daň ze stavby. 

Z těchto dvou variant každoročně získá od 3,4 milionů Kč po 4,3 miliony Kč.

Kdyby svou metodu statutární město Opava nezměnilo, může každoročně ztratit  

až  2,4 miliony Kč, tj. o 0,28 % prostředků do svého rozpočtu na rok 2010.  
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Z tabulky 4.14 vyplývá, že nejlepší varianta je 2B. Při této variantě statutární město 

Opava obdrží po 20 letech úročení 101,8 milionů Kč. Znamenalo by to prodej veškerých 

pozemků ve vlastnictví města s budovou garáže za administrativní cenu a následný výběr

daně z nemovitosti s navýšeným koeficientem na 3,5. 

Varianta 2B není vhodná, protože statutární město Opava neprodá lokality 

Bochenkovou a Otickou. S těmito lokalitami má zastupitelstvo jiný strategický záměr

a odprodej do osobního vlastnictví neschválí.  

Ideálním řešením je varianta 3B, která se shoduje s předchozím řešením z tabulky 

4.13. Statutární město Opava prodá malé lokality za administrativní ceny vlastníkům garáží  

a následně bude vybírat daň z nemovitosti.  

Při prodeji malých lokalit město Opava obdrží 35,8 milionů Kč. Jestliže tuto částku 

uloží na 20 let při 2 % navýší se vklad na 53,3 miliony Kč. Jestliže statutární město Opava 

bude vybírat na tento zvláštní účet i daň z nemovitosti a nájemné navýší se tato částka  

za 20 let na 58,4 miliony Kč.

3.8 Stanovení rovnovážných cen 
 

Aby si občan odkoupil pozemky pod budovou garáže do osobního vlastnictví musí být 

pro něj výhodnější platit daň z nemovitosti, která se skládá z daně z pozemku a daně

ze stavby, než platit nájem za pozemek.  

3.8.1 Míra kapitalizace 

Stanovení diskontní míry nebo-li míra kapitalizace, na základě dat získaných z trhu 

nemovitosti. Zjištění diskontní míry ze vzorečku 2.8 z kapitoly 2 upravený na potřebu 

diplomové práce. Pronájem garáží ve statutárním městě Opavě je nastaven od 500 – 1 000 Kč

za měsíc. Výše pronájmu je dána lokalitou a technickým stavem garáže. Pro potřebu 

stanovení reálné míry kapitalizace je použit průměr 750 Kč na měsíc, tj. 9 000 Kč/rok.  

Od takto zjištěné ceny se odečte roční daň ze stavby a částka na údržbu či opravu. Daň

ze stavby na území města Opavy je u průměrně velké garáže stanovena ve výši 500 Kč/rok 

viz kapitola 3.12. Částka na údržbu a provoz je stanovena ve výší 1 500 – 2 000 Kč/rok.  

Stanovení ročního čistého výnosu viz vzoreček č. 4.1:

opravaúdržbastavbyzedaňrokzavýnosvýnosČistý ,−−=

KčvýnosČistý 50060002500)12750( =−−⋅= (4.1) 
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Diskontní míru se získá vydělením takto stanoveného čistého výnosu zjištěnou

průměrnou kupní cenou garáže viz tab. č. 4.15.

%13,61000613,0
000106

5006 =⋅===
cenakupní

výnosčistýmíraDiskontní  (4.2) 

 

Tab. č. 4.15 Cena garáže na pozemku statutárního města Opavy v roce 2010 (Kč)

2010 
Lokalita 
(ulice) 

Výměra  
(m2) Cena 

Cena  
(Kč/m2)

1. Bochenkova 19 80 000 4 211 
2. Bochenkova 24 99 000 4 125 
3. Vojanova 21 120 000 5 714 
4. Otická 20 125 000 6 250 

Průměr 21 106 000 5 075
Zdroj: Interní materiál 1.opavské realitky s.r.o., vlastní zpracování [2010-04-10]. 

 

Reálná míra kapitalizace je ve výši 6,13 % na území statutárního města Opavy za rok 

2010. 

Další metoda jak získat diskontní míru je odvozením od výnosové míry bezrizikových 

aktiv. Z kapitoly 2 vzorečku 2.9 zjistíme diskontní míru nemovitosti sečtením bezrizikové 

diskontní míry nemovitosti a prémii za riziko nemovitosti. Diskontní míra je ve výši 4,65 %. 

Bezriziková míra stanovená Českou národní bankou je 0,25 % a tržní riziko je 4,4 %.30 

3.8.2 Výpočet rovnovážných cen 

Město Opava prodává pozemky za jednotnou cenu 500 Kč/m2 a pronajímá pozemky  

v roce 2010 za 15 Kč/m2. Maximální nájemné může město Opava stanovit na 35 Kč/m2/rok 

podle vyhlášky MF.  

Vzorec pro výpočet rovnovážné ceny: 

míradiskontní
nájemnéhovýšecenaRovnovážná =

KčmKčcenaRovnovážná 9,570
0613,0

/35 2

== (4.3) 

Rovnovážná cena při 6,13 % míře kapitalizace a nájmu podle MF 35 Kč/m2 je 570 Kč.

Tato cena je cena rovnovážná a pro občana statutárního města Opavy je výhodnější odkoupit 

 
30 Stránky ČNB, http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/index.html#historie, [2010-04-07]. 
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si pozemek za 500 Kč/m2 než platit nájemné 35 Kč/m2/rok. Odkoupit si pozemek do osobního 

vlastnictví bude pro občana výhodné až do výše rovnovážné ceny což je 570 Kč.

Při nájmu stanoveném zastupitelstvem 15 Kč/m2/rok a reálné míře kapitalizace 6,13 % 

je rovnovážná cena ve výši 245 Kč. Tudíž pro vlastníka garáže je výhodnější platit nájemné 

než si odkoupit pozemek ve výši 500 Kč/m2.

Při 6,13 % míře kapitalizace není občan stimulován odkoupit si pozemek do osobního 

vlastnictví za 500 Kč/m2. Pro občana města Opavy je výhodnější každoročně platit nájem  

15 Kč/m2. Stimulován by byl, kdyby statutární město Opava stanovilo nájemné od 30 Kč/m2

tj. rovnovážná cena při prodeji pozemku za 500 Kč/m2.

Za stávající situace nejsou majitelé garáži motivováni odkoupit si pozemek  

do osobního vlastnictví. Pro vlastníka garáží je výhodnější platit nájemné.  

Aby si občan odkoupil pozemek za administrativní cenu stanovenou ve 3 kapitole 

1 408 Kč/m2 při 6,13 % míře kapitalizace muselo by statutární město Opava zvýšit nájemné 

na 86,3 Kč/m2. Nájemné v této výši není možné uplatnit, protože maximální nájemné podle 

vyhlášky MF je 35 Kč/m2.

Občan si odkoupí pozemek za administrativní cenu v případě, že míra kapitalizace 

bude do 2,5 % a výše nájemného bude 35 Kč/m2. V tomto případe je občan stimulován 

odkoupit si pozemek za administrativní cenu.  

Administrativní cena je nereálná při aktuální míře kapitalizace, proto tato cena bude 

nahrazena  rovnovážnou cenou 570 Kč/m2.

3.8.3 Upravení variant  

Jednotlivé varianty z kapitoly 4.1 až 4.6 se upraví podle rovnovážné ceny 570 Kč/m2

a koeficientu u daně ze stavby stanoveného Zastupitelstvem statutárního města Opava.  

 
Varianta 1 změněná podle rovnovážné ceny a podle koeficientu pro výpočet daně

ze stavby. U daně ze stavby se nepočítá z možnosti navýšení koeficientu z 1,5 na 3,5.  

V následujících výpočtech se používá koeficient 1,5, který byl stanoven v obecně

závazné vyhlášce z roku 2008. Zvýší se nájemné za pozemek ve vlastnictví statutárního města 

Opavy na maximální výši 35 Kč/m2, kterou stanovuje MF v Cenovém věstníku z ledna 2010. 

Statutární město Opava si ponechá veškeré pozemky ve svém vlastnictví. Za pozemek 

vybírá roční nájemné ve výši 1,6 milionů Kč. Dalším příjmem do rozpočtu statutární město 

Opavy je daň ze stavby tj. budova garáže 1,1 milionů Kč.
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Tab. č. 4.16 Ponechání lokalit s budovou garáže ve vlastnictví statutárního města Opavy (Kč)

Pořadí
Lokalita 

(ulice) 
Daň ze stavby 
(koeficient 1,5) 

Nájemné za pozemek 
(35 Kč/m2/rok) 

1. Bochenkova 230 400 336 000 
2. Vojanova 83 448 121 695 
3. Hradecká 80 472 117 355 
4. U Cukrovaru 59 544 86 835 
5. Otická 56 472 82 355 
6. Ostatní 611 640 891 975 

Celkem 1 121 976 1 636 215
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-08]. 

 

Variantou 1 upravenou podle proveditelnosti získá každoročně do rozpočtu 

statutárního města Opava 2,8 milionů Kč.

Ve 2. variantě prodá statutární město Opava veškeré pozemky za rovnovážnou cenu. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.8.2 stanovená administrativní cena 1 408 Kč/m2 není reálná 

při aktuální míře kapitalizace a stanoveném maximálním nájemném.  

Při prodeji za cenu 570 Kč/m2 statutární město Opava inkasuje 27 milionů Kč. Jestliže 

tuto částku uloží na zvláštní účet u banky, při úrokové míře 2 %, za 5 let úročení se tato 

částka navýší o 2,8 milionů Kč na 29,4 milionů Kč. Vklad 23,4 milionů Kč se při 2 % úročení 

za 20 let navýší o úroky ve výši 13 milionů Kč viz tab. č. 4.17 prodej pozemků s budovou

garáže.  

Dalším příjmem do rozpočtu města Opavy je daň z nemovitosti. Jestliže město 

nevlastní pozemky pod garážemi vybírá jak daň ze stavby tak daň z pozemku. V dalším roce 

po prodeji veškerých pozemků s budovou garáže je daň 65 tisíc Kč.

Daň ze stavby, budovy garáže, je 1,1 milionů Kč. Celkově daň z nemovitosti  

při koeficientu 1,5 činí 1,2 miliony Kč, tj. 0,14 % do rozpočtu města v roce 2010.  

Statutární město Opava získá z prodeje veškerých pozemků daň z nemovitosti ve výši 

1,2 milionů Kč (daň ze stavby 1,1 milionů Kč a daň z pozemků 65 tisíc Kč). Při prodeji 

pozemků za rovnovážnou cenu získá 26,7 milionů Kč.

Proveditelnost druhé varianty není uskutečnitelná z důvodu strategicky výhodného 

umístění lokalit Bochenkova. Tato lokalita je pro statutární město Opava výhodná 

z dlouhodobého hlediska rozvoje města.  
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Tab. č. 4.17 Výnosy z prodeje všech pozemků s budovou garáže za rovnovážnou cenu (Kč)

Pořadí
Lokalita 
(ulice) 

Prodej za 
570 Kč/m2 5 let 10 let 20 let 

1. Bochenkova 5 472 000 6 041 530 6 670 337 8 131 104 
2. Vojanova 1 981 890 2 188 167 2 415 913 2 944 984 
3. Hradecká 1 911 210 2 110 130 2 329 754 2 839 958 
4. U Cukrovaru 1 414 170 1 561 358 1 723 865 2 101 382 
5. Otická 1 341 210 1 480 804 1 634 928 1 992 968 
6. Ostatní  14 526 450 16 038 375 17 707 661 21 585 541 

Celkem 26 646 930 29 420 364 32 482 459 39 595 936 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-09]. 

 

Varianta 3 se upraví podle koeficientu daně z nemovitosti, maximálně stanoveného 

nájemného a podle rovnovážné ceny. Statutární město Opava prodá malé lokality  

za rovnovážnou cenu 570 Kč/m2 vlastníkům garáží. Získané prostředky z prodeje pozemků

uloží na zvláštní učet po dobu 20 let. Vklad 14,5 milionů Kč se při 2 % úročení za 20 let 

navýší o úroky ve výši 7 milionů Kč na částku 21,6 milionů Kč viz tab. č. 4.18 prodej 

pozemků s budovou garáže v malých lokalitách za rovnovážnou cenu.  

 
Tab. č. 4.18 Výnosy z prodeje pozemků v malých lokalitách za rovnovážnou cenu (Kč)

Pořadí
Lokalita  
(ulice) 

Prodej za  
570 Kč/m2 5 let 10 let 20 let 

1. Ostatní 11 109 300 12 265 565 13 542 175 16 507 835 
2. Jiráskova 1 313 280 1 449 967 1 600 881 1 951 465 
3. Haškova 979 830 1 081 811 1 194 407 1 455 976 
4. Holasická 824 220 910 005 1 004 720 1 224 748 
5. Palackého 299 820 331 026 365 479 445 517 

Celkem 14 526 450 16 038 375 17 707 661 21 585 541 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-10]. 

 

Dalším příjmem do rozpočtu statutárního města Opavy je daň z nemovitosti. 

Z prodaných lokalit vybírá daň z pozemků, která činí 36 tisíc Kč. Z budovy garáže v malých 

lokalitách vybírá město Opava daň ze stavby ve výši 612 tisíc Kč.

Pozemky velkých lokalit jako Bochenkova, Vojanova, Hradecká, U Cukrovaru, Otická 

zůstanou ve vlastnictví statutárního města Opavy. Příjmem do rozpočtu je tudíž daň ze stavby. 

Za garáže v lokalitách, které město neprodalo, inkasuje 510 tisíc Kč. Po prodeji pozemků

a ponechání velkých lokalit ve vlastnictví statutárního města Opavy je daň z nemovitosti  

1,16 milionů Kč.
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U ostatních pozemků s budovou garáže, které nebyly prodány, statutární město Opava 

vybírá nájemné za pozemky, které má ve vlastnictví. Maximální nájemné stanovené výměrem 

Ministerstva financí je 35 Kč za m2 na rok 2010. Celkové nájemné vybrané v lokalitách 

Bochenkova, Vojanova, Hradecká, U Cukrovaru a Otická činí 744 tisíc Kč viz tab. č. 4.19

nájemné. 

 

Tab. č. 4.19 Nájemné za pozemky ve vlastnictví statutárního města Opavy (Kč)

Pořadí Lokalita (ulice) 
Daň ze stavby 
(koeficient 1,5) 

Nájemné za pozemek 
(35 Kč/m2/rok) 

1. Bochenkova 230 400 336 000 
2. Vojanova 83 448 121 695 
3. Hradecká 80 472 117 355 
4. U Cukrovaru 59 544 86 835 
5. Otická 56 472 82 355 

Celkem 510 336 744 240 
Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-09]. 

 

Statutární město Opava nejvíce finančních prostředku získá z první varianty. 

V první variantě se uvažuje s ponecháním všech pozemků s budovou garáže  

ve vlastnictví statutárního města Opavy. Při zvýšení nájemného na maximální hodnotu  

a zachování stávajících koeficientů u daně z nemovitosti město Opava každoročně inkasuje 

2,8 milionů Kč. Daň z nemovitosti je u první varianty nejnižší v hodnotě

1,12 milionů Kč. Zatímco nejvíce prostředků získá z nájmu veškerých pozemků pod budovou

garáže 1,64 milionů Kč.

Tab. č. 4. 20 Srovnání variant podle ziskovosti z krátkodobého hlediska (Kč)

Varianta
Daň z
pozemku 

Daň ze stavby 
(koeficient 1,5) 

Daň z
nemovitosti 

Nájemné za 
pozemek 
(35 Kč/m2/rok)

Daň z nemovitosti 
+ nájem 

1 0 1 121 976 1 121 976 1 636 215 2 758 191 
2 65 449 1 121 976 1 187 425 0 1 187 425 
3 35 679 1 121 976 1 157 655 744 240 1 901 895 

Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-09]. 

 

Na druhém místě je varianta třetí, ve které statutární město Opava prodá pozemky 

v malých lokalitách a ponechá si ostatní pozemky, kde vybírá nájemné stanovené Cenovým 

věstníkem MF.  
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Statutární město Opava každoročně inkasuje 1,9 milionů Kč. Daň z nemovitosti  

se podílí 1,16 miliony Kč a nájemné je ve výši 750 tisíc Kč.

Graf č. 4.2 Porovnání variant z krátkodobého hlediska (Kč)
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Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-09]. 

 

Z dlouhodobého hlediska nejvýhodněji vychází varianta třetí. S druhou variantou  

se nepočítá z důvodu nereálnosti prodeje pozemků. Nejlepší varianta je, když statutární město 

Opava prodá malé lokality za stimulační cenu 570 Kč/m2 a u ostatních lokalit by vybíralo 

maximální nájemné.  

 

Tab. č. 4.21 Srovnání variant podle ziskovosti z dlouhodobého hlediska (Kč)

Varianta Prodej 
Celkem 

(prodej + úrok)
Celkem daň +

nájemné 

úročení daně a
nájemného 2% 

za 20 let Celkem za 20 let
1 0 0 2 758 191 4 098 527 4 098 527 
2 26 646 930 39 595 936 1 187 425 1 764 451 41 360 387 
3 14 526 450 21 585 541 1 901 895 2 826 116 24 411 657 

Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-10]. 

 

Při uložení na zvláštní účet na 20 let město obdrží 24,4 milionů Kč za předpokladu,  

že na tento účet se bude ukládat daň z nemovitosti a nájemné za pozemky ve svém vlastnictví. 
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Z prodeje pozemků získá jednorázově 14,5 milionů Kč. Za 20 let úročení se tento vklad 

navýší o úroky ve výši 7,1 milionů Kč na 21,6 milionů Kč. Uložení nájemného a daně

z nemovitosti za 20 let úročení činí 2,8 milionů Kč.

3.9 Návrh řešení  
Z variant ve čtvrté kapitole a z upravených variant podle rovnovážné ceny  

a koeficientu u daně ze stavby stanoveného Zastupitelstvem statutárního města Opavy 

vychází nejlépe první a třetí varianta. S druhou variantou se nepočítá z důvodu nemožnosti 

prodeje veškerých pozemků do osobního vlastnictví.  

Na prvním místě z krátkodobého hlediska, tzn. příjem za rok do rozpočtu statutárního 

města Opavy, je varianta číslo 1. Varianta 1B je vyšší z důvodu navýšení na 3,5 u koeficientu 

podle počtu obyvatel, tento rozdíl dělá 1,5 milionů ročně. Ponechání veškerých pozemků

ve vlastnictví statutárního města Opavy přispěje do rozpočtu částkou 2,8 milionů Kč

až částkou 4,3 milionů Kč podle zvoleného koeficientu u daně ze stavby.  

Na místě druhém je varianta číslo 3. Varianta 3B je vyšší z důvodu navýšeného 

koeficientu podle počtu obyvatel opět o 1,5 milionů Kč ročně. Částka 1,5 milionů Kč je rozdíl 

mezi nižším koeficientem 1,5 a zvýšeným koeficientem 3,5 podle počtu obyvatel. Prodáním 

malých lokalit do osobního vlastnictví přispěje do rozpočtu částkou 1,9 milionů Kč až částkou 

3,4 miliony Kč podle zvoleného koeficientu. 

 

Tab. č. 4.22 Porovnání variant stanovených ve čtvrté kapitole (Kč)

Varianty s administrativní cenou Varianty s rovnovážnou cenou 
krátkodobé hledisko dlouhodobé hledisko krátkodobé hledisko dlouhodobé hledisko

Místo varianta Kč varianta Kč varianta Kč varianta Kč
1. 1B 4 254 159 3B 58 369 118 1 2 758 191 3 24 411 657
2. 3B 3 397 863 3A 21 128 857 3 1 901 895 1 4 098 527 
3. 1A 1 823 211 1B 6 321 456 2 1 187 425 2 41 360 387

Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [7.4.2010]. 

 

Z dlouhodobého hlediska je na první místě varianta číslo 3. Při uložení finančních 

prostředků z prodeje pozemků, nájemného a daně z nemovitosti na zvláštní účet získá město 

za dvacet let úročení až 58,4 milionů Kč. V případě, že za prodané pozemky inkasuje 

administrativní cenu, což je nepravděpodobné. 

 Nejvíce finančních prostředků získá z varianty, kdy pozemky prodá za rovnovážnou 

cenu 570 Kč/m2. Jestliže statutární město Opava prodá malé lokality za rovnovážnou cenu, 
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zbylé pozemky bude pronajímat za maximální nájemné a vybírat daň z nemovitosti. Touto 

variantou získá druhou nejvyšší možnou částku do svého rozpočtu.  

 

3.10 Doporučení pro statutární město Opavu 
 

Statutární město Opava při aktuální metodice 15 Kč/rok/m2 a koeficientem 1,5 u daně

z nemovitosti získává každoročně 1,8 milionů Kč, tj. 0,2 % objemu rozpočtu na rok 2010.  

Za pozemek pod budovou garáže obdrží 701 tisíc Kč do svého rozpočtu. Statutární město 

Opava vybírá daň ze stavby tj. garáže, v plné výši. Za všechny garáže, na pozemku města 

Opavy, bude daň ze stavby 1 121 976 Kč, tj. přínos ve výši 0,13 % do rozpočtu v roce 2010. 

Z krátkodobého hlediska je nejlepší varianta 1B. Při této variantě si statutární město 

Opava ponechá veškeré pozemky ve svém vlastnictví. Aby této varianty docílila muselo  

by zastupitelstvo zvýšit koeficient podle počtu obyvatelstva na hodnotu 3,5 a zvýšit nájemné 

na 35 Kč/m2/rok. Každoroční příjem do rozpočtu města by byl 4,3 miliony Kč tj. 0,5 % 

rozpočtu na rok 2010. 

 Jestliže zastupitelstvo města nezvýší koeficient podle počtu obyvatelstva a ponechá  

ho na původní hodnotě získá každoročně do rozpočtu 2,8 milionů Kč. Při uložení této částky 

na 20 let navýší se o úroky ve výši 1,3 miliony Kč na 4,1 milion Kč. Oproti aktuální metodice 

pouhé zvýšení nájemného na 35 Kč se zvýší příjem do rozpočtu města Opavy o 934 980 Kč

ročně.

Z dlouhodobého hlediska, kdyby vybírané prostředky z pozemků pod budovou garáže 

uložilo na účet a nepoužila ho dvacet let, je nejlepší variantou prodej malých lokalit  

do osobního vlastnictví. Pozemky v lokalitách Palackého, Holasická, Haškova, Jiráskova  

a ostatní pozemky s budovou garáže rozmístěné na území statutárního města Opavy prodá  

za rovnovážnou cenu 570 Kč/m2.

U lokalit Bochenkova, Vojanova, Hradecká, U Cukrovaru a Otická navýší nájemné  

na maximální částku stanovenou ve výměru MF 35 Kč/m2/rok. Za 20 let úročení získá město 

24,4 milionů Kč. Ovšem, jestli tuto částku, která se získá za 20 let úročení rozdělí 

rovnoměrně na každý rok (24 411 657 : 20 = 1 220 583 Kč/rok), vychází ročně 1,2 milionů

Kč do rozpočtu města. 

V grafu č. 4.3 je názorně vidět celkový příjem za rok. Varianta 1 z krátkodobého 

hlediska je nejlepší možností, jak získat finanční prostředky do rozpočtu statutárního města 

Opavy. Tato varianta obnáší zvýšení nájemného na 35 Kč/m2 a ponechání si veškerých lokalit 
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ve vlastnictví města viz prostřední sloupec v grafu č. 4.3. Touto variantou získá 2,8 milionů

Kč. Je zde vidět i aktuální metoda uplatňovaná statutárním městem Opava viz první sloupec 

v grafu č. 4.3, kdy každoročně město získá z pronájmu pozemků 1,8 milionů Kč.

Při prodeji pozemků v malých lokalitách získá statutární město Opava 1,9 milionů Kč

za rok viz třetí sloupec v grafu č. 4.3. Není zde započítána jednorázová cena za prodej 

pozemků ve výši 14,6 milionů Kč.

Graf č. 4.3 Srovnání vybraných variant (Kč)
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Zdroj: Katastr nemovitostí, vlastní zpracování [2010-04-12]. 

 

Pro statutární město Opavu navrhuji navýšení nájemného na 35 Kč/m2/rok u pozemků

s budovou garáže, které má ve svém vlastnictví a tyto pozemky neprodávat. Každoroční

příjem z takto uplatňované varianty činí 2,8 milionů Kč.

V porovnání s aktuální metodou je i výhodné uplatnit variantu třetí prodej malých 

lokalit do osobního vlastnictví za rovnovážnou cenu 570 Kč/m2. Statutární město Opava získá 

jednorázově za prodej 14,6 milionů Kč a každoročně pak 1,9 milionů Kč z nájemného a daně

z nemovitosti. 

 



50

4 Závěr

Při ocenění pozemků byla vyvinuta řada metod, které se snaží objektivním způsobem 

zjistit cenu pozemků. Některé instituce mají vlastní interní metody při oceňování nemovitostí. 

Diplomová práce se zabývala stanovením postupu při pronájmech a prodejích zastavěných 

pozemků, které má ve vlastnictví statutární město Opava.  

K samotnému ocenění pozemku jsou zapotřebí určité podklady, mezi které patří výpis 

z katastru nemovitosti, kopie části katastrální mapy s vyznačením pozemku nebo stavby 

s informacemi o parcele nebo budově.

Diplomová práce pojednává o tržních nájmech a oceňování zastavěných pozemků

na území statutárního města Opavy. Popisuje situaci zastavěných pozemků s budovou garáže, 

které má město ve vlastnictví. Srovnává metodu, kterou zastupitelstvo aplikuje na pronájmy  

a prodeje pozemků s navrženými variantami. 

Stěžejní cíl diplomové práce byl splněn. Byla popsána situace zastavěných pozemků

a nastíněna analýza garážových stáních na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Opavy. Byl navržen postup pronájmu a prodeje pozemků pod garážemi, které vlastní 

statutární město Opava. Bylo porovnáno aktuální nájemné s maximálně možným nájmem 

stanoveným ve výměru MF. Také byl navržen způsob prodeje za administrativní cenu, 

popřípadě za cenu rovnovážnou, která je adekvátní k výši nájemnému. 

Druhá část diplomové práce se zabývala vymezením pojmů, které jsou důležité 

k pochopení problematiky zastavěných pozemků. Třetí část je praktická s vymezením  

a porovnáním jednotlivých lokalit pozemků, které má ve vlastnictví město Opava, fyzické 

osoby a České dráhy. Výpočet daně z nemovitosti a stanovení nájemného s aplikací na město 

Opavu.  

Ve čtvrté kapitole diplomové práce byly vyvrhnuty varianty řešení problematiky 

zastavěných pozemků s budovou garáže na území města. Dále byly vypočítané rovnovážné 

ceny pro prodej pozemků do osobního vlastnictví. A byly stanoveny varianty a doporučení 

pro statutární město Opavu. 

Hypotéza ověřovala skutečnost, zda pronájmy a prodej zastavěných pozemků

neodpovídají tržním cenám. Pracovní hypotézy stanovené v úvodu byly ověřeny a potvrzeny. 

Důvody jsou uvedeny ve čtvrté kapitole diplomové práce.  

 Hypotéza, že pronájmy a prodej zastavěných pozemků neodpovídá tržním cenám byla 

potvrzena. Cena pronájmu stanovená statutárním městem Opava je dvakrát nižní než nájemní 
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cena stanovena trhem nebo Cenovým věstníkem. To platí i pro cenu prodeje pozemků, kterou 

město Opava upravilo v obecně závazné vyhlášce. Administrativní cena pozemku  

je trojnásobně vyšší než cena upravená vyhláškou. 

Z diplomové práce vyplynulo, že současný způsob prodeje a pronájmu zastavěných 

pozemků je neefektivní. Tato hypotéza byla potvrzena, protože současná metoda přinese  

do rozpočtu města nejméně finančních prostředků. Ceny za pronájem a prodej pozemků

neodpovídají tržním cenám, jsou upraveny rozhodnutím Zastupitelstvem statutárního města 

Opavy. 

Současná metodika prodeje pozemků je nevyhovující. Potvrzuje to poslední pracovní 

hypotézu stanovená v úvodu diplomové práce. Statutární město Opava může získat více 

finančních prostředků za předpokladu, že použije tržní ceny a adekvátní koeficienty, které 

jsou upraveny v jednotlivých zákonech nebo jsou doporučeny v Cenových věstnících.  

Z vypočtených výsledků jsou navrženy dvě metody podle reálnosti provedení prodeje 

a pronájmu pozemků s budovou garáže ve vlastnictví města Opavy.  

První způsob je ponechání si veškerých pozemků s budovou garáže ve vlastnictví 

města, za předpokladu navýšení nájemného na výši doporučenou ve věstníku MF. 

V porovnání s aktuální metodikou, kdy statutární město Opava získává každoročně

1,8 milionů Kč v rámci daně ze staveb a nájemného, je výhodné uplatnit druhý způsob. Město 

Opava prodá malé lokality vlastníkům garáží a ponechá si ostatní lokality. Při prodeji 

pozemků za rovnovážnou cenu získá z prodeje pozemků 15 milionů Kč a každoročně vybírá 

daň ze stavby a nájemné stanovené v Cenovém věstníku MF. 

Obě tyto varianty se mohou realizovat, protože jsou ziskové a výhodnější než stávající 

metodika uplatňována statutárním městem Opava.  
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