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Vzhledem ke změnám v předpisech o oceňování
majetku, vydává Ministerstvo financí úplné pracovní
znění
1) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona 
č. 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.;

2) vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oce-
ňování majetku a o změně některých zákonů (zákon
o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003
Sb. a vyhlášky č. 640/2004 Sb.;

3) výměr MF č. 01/2005 ze dne 1. prosince 2004, kte-
rým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami,
část I.A položka č. 4 a 5.

Úpravy zákona o oceňování majetku se týkají:

- oceňování práv, nebo� do § 17 oceňování majetko-
vých práv se doplňují ustanovení týkající se oceňo-
vání autorských práv a práv pořizovatele databáze -
zákon č. 121/2000 Sb. § 108;

- úpravy zákona o dani z přidané hodnoty, nebo�
vydáním zákona č. 237/2004 Sb., kterým se v souvis-
losti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty
mění některé zákony a přijímají některá další opat-
ření se mimo jiné vypouští ČÁST DEVÁTÁ 
ze zákona č. 151/1997 Sb.;

- terminologie oceňování cenných papírů dle § 19 
a 20 zákona - zákon č. 257/2004 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolek-
tivním investování a zákona o dluhopisech.

Úpravy prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování
majetku mají většinou povahu formulačního a technic-
kého zpřesnění některých ustanovení, a to nejen v tex-
tové části, ale i v přílohách. Nově je upraveno oceňo-
vání pozemků s účelem užití sportoviště a rekreační
plochy. Cenové omezení u pozemků pod komunika-
cemi vyjádřené cenou nejméně 50 Kč/m2 je zahrnuto
do seznamu zboží s regulovanými cenami vydávaného
Ministerstvem financí jako výměr č. 01/2005 kam věcně
patří. Aktualizována je cenová databáze základních
cen garáží, bytů a chat a koeficienty změn cen staveb 
a prodejnosti, čímž je naplněna litera zákona o oscilaci
zjištěných cen k cenám běžně sjednávaným na trhu.

Do přehledu oceňovacích předpisů je zahrnut z části 
i výměr Ministerstva financí obsahující seznam zboží 
s regulovanými cenami pro rok 2005, a sice jeho část
I.A s cenami úředně stanovenými, které se mohou
týkat i zjištěných cen.

Položka č. 4 zahrnuje cenovou regulaci pro nemovi-
tosti, jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze stát-
ního rozpočtu, státního fondu nebo jiných prostředků
státu. Do této položky byly zahrnuty i ceny pozemků
oceňované podle § 28 odst. 10 vyhlášky, tedy hrazené 
z uvedených prostředků.

Položka č. 5 obsahuje nájemné z pozemků nesloužících
k podnikání nájemce.

Ředitel odboru cenové politiky:
Ing. Pavel  Maštálka, v.r.

Vyřizuje: Ing. Alena Hallerová, CSc.
tel. 257 043 260

Sdělení Ministerstva financí
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Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Zákon upravuje způsoby oceňování věcí, práv 
a jiných majetkových hodnot (dále jen „majetek“)
a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy.1)

Odkazují-li tyto předpisy na cenový nebo zvláštní
předpis pro ocenění majetku nebo služby k jinému
účelu než pro prodej, rozumí se tímto předpisem
tento zákon. Zákon platí i pro účely stanovené
zvláštními předpisy uvedenými v části čtvrté až
deváté tohoto zákona a dále tehdy, stanoví-li tak
příslušný orgán v rámci svého oprávnění nebo
dohodnou-li se tak strany.

(2) Zákon se nevztahuje na sjednávání cen2) a neplatí
pro oceňování přírodních zdrojů kromě lesů.

(3) Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí
a) v případech, kdy zvláštní předpis stanoví

odlišný způsob oceňování,3)

b) při převádění majetku podle zvláštního před-
pisu.4)

§ 2

Způsoby oceňování majetku a služeb

(1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou,
pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňo-
vání. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona
rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích
stejného, popřípadě obdobného majetku nebo 
při poskytování stejné nebo obdobné služby 
v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni
ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti,
které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepro-
mítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních
poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv
zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se
rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit.
Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy
majetkové,  rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi
prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se
rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo
službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

(2) Službou je poskytování činností nebo hmotně
zachytitelných výsledků činností.

(3) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto
zákonem nebo na jeho základě je
a) nákladový způsob, který vychází z nákladů,

které by bylo nutno vynaložit na pořízení před-

____________________

1)
§ 18 odst. 2 zákona č. 248/1992  Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 242/1994 Sb. § 33 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem
a  o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. § 2 odst. 1 a 3 vyhlášky Federálního ministerstva  financí č. 122/1984
Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim. § 3  vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 612/1992  Sb.,
o odměnách notářů a správců dědictví. § 2, 4  až 9 vyhlášky Ministerstva  zemědělství č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy
nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa.

2)
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.

3)
Např. § 24 až 26 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nařízení vlády ČR č. 20/1992 Sb., kterým se stanoví způsob výpočtu výše
náhrad za živý a mrtvý  inventář a zásoby, ve znění nařízení vlády ČR č. 57/1993 Sb., § 5 odst. 1 zákona ČNR č. 338/1992 Sb., 
ve znění zákona č. 315/1993 Sb., § 24, § 29 odst. 1 písm. a) až c) zákona ČNR č. 586/1992  Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších  předpisů, vyhláška  Ministerstva financí č. 224/1996  Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu
nebo majetku investičního fondu.

4)
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. § 11 a 28 a zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

151/1997 Sb.
ZÁKON

ze dne 17. června 1997
o oceňování majetku a o změně některých zákonů

(zákon o oceňování majetku)

Změna: 121/2000 Sb.
Změna: 237/2004 Sb., 257/2004 Sb.
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mětu ocenění v místě ocenění a podle jeho
stavu ke dni ocenění,

b) výnosový způsob, který vychází z výnosu 
z předmětu ocenění skutečně dosahovaného
nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění 
za daných podmínek obvykle získat, a z kapita-
lizace tohoto výnosu (úrokové míry),

c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání
předmětu ocenění se stejným nebo obdobným
předmětem a cenou sjednanou při jeho pro-
deji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny
jiné funkčně související věci,

d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které
vychází z částky, na kterou předmět ocenění
zní nebo která je jinak zřejmá,

e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází
ze způsobů oceňování stanovených na základě
předpisů o účetnictví,

f) oceňování podle kurzové hodnoty, které
vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané
ve stanoveném období na trhu,

g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena
předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji,
popřípadě  cena odvozená ze sjednaných cen. 

HLAVA DRUHÁ
NEMOVITOSTI

Díl první
Stavby

§ 3

Členění staveb

(1) Pro účely oceňování se stavby člení na
a) stavby pozemní, kterými jsou

1. budovy, jimiž  se rozumí stavby  prostorově
soustředěné a navenek převážně uzavřené
obvodovými stěnami a střešními konstruk-

cemi, s jedním nebo více ohraničenými
užitkovými prostory,

2. venkovní úpravy,
b) stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými

jsou stavby dopravní, vodní, pro rozvod energií
a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plo-
chy a úpravy území, studny a další stavby spe-
ciálního charakteru,

c) vodní nádrže a rybníky,
d) jiné stavby.
Členění staveb na jednotlivé druhy stanoví
vyhláška.

(2) Pro účely oceňování se stavba posuzuje podle
účelu užití. Při nesouladu mezi účelem užití 
stavby uvedeným v kolaudačním rozhodnutí nebo
ve stavebním povolení a skutečným užitím se
vychází při oceňování ze skutečného užití 
stavby. Nejsou-li zachovány doklady o účelu, 
pro který byla stavba povolena, nebo při nesou-
ladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovi-
tostí5) a skutečným stavem platí, že stavba je
určena k účelu, pro který je svým  stavebně tech-
nickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení
stavby nasvědčuje několika účelům, má se za to, 
že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá
bez závad.6)

§ 4

Oceňování stavby

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, stavba nebo její
část7) (dále jen „stavba“) se oceňuje nákladovým,
výnosovým nebo porovnávacím způsobem nebo
jejich kombinací, jejichž použití u jednotlivých
druhů staveb stanoví vyhláška.

(2) Stavba, která není spojena se zemí pevným zákla-
dem, se oceňuje podle účelu jejího užití stejným
způsobem jako stavba nemovitá stejného užití.

____________________

5)
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a  jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů. § 3 odst. 3 vyhlášky
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou  se provádí zákon č. 265/1992  Sb., o zápisech vlastnických
a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996  Sb., a zákon České národní rady 
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

6)
§ 85 a 104 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

7)
Např. § 2 písm. f) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy
k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
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§ 5

(1) Oceňuje-li se stavba nákladovým způsobem,
vychází se
a) ze základních cen za měrné jednotky stavby

nebo z nákladů na pořízení stavby; u stavby
určené k odstranění se vychází z ocenění pou-
žitelného materiálu z jejího odstranění sníže-
ného o náklady na odstranění,

b) ze zohlednění charakteru, velikosti stavby,
jejího vybavení, polohy a prodejnosti, u vodní
nádrže a rybníku i ze zohlednění jejich funkce,

c) z technického opotřebení stavby.

(2) Základní ceny a způsob jejich úpravy podle
odstavce 1 u jednotlivých druhů staveb, postupy
při měření a výpočtu výměr staveb a postupy 
při oceňování včetně způsobů zjištění a uplatnění
technického opotřebení stanoví vyhláška. Ve sta-
novených cenách a postupech se zohledňují i vlivy
působící na úroveň a relace cen staveb na trhu. 

§ 6

Oceňuje-li se stavba výnosovým způsobem, stanoví
vyhláška způsob výpočtu ceny, způsob zjištění výnosu 
a výši míry kapitalizace pro dané časové období. 

§ 7

Oceňuje-li se stavba porovnávacím způsobem, stanoví
vyhláška hlediska, která se při porovnání berou 
v úvahu. 

§ 8

Oceňování bytu a nebytového prostoru

(1) Byt, kterým se rozumí místnost nebo soubor míst-
ností určených k bydlení a jeho součásti a příslu-
šenství,8) se oceňuje včetně podílu na společných
částech domu,9) a to i v případě, jsou-li umístěny
mimo dům, a včetně podílu na příslušenství domu
a stavbách vedlejších a jejich příslušenstvích, urče-
ných pro společné užívání.

(2) Nebytový prostor, kterým se rozumí místnost nebo
soubor místností včetně příslušenství8) určených 
k jiným účelům než k bydlení, se oceňuje včetně

podílu na společných částech domu,9) a to i v pří-
padě, jsou-li umístěny mimo dům, jakož i včetně
podílu na příslušenství  domu a stavbách  vedlej-
ších včetně jejich příslušenství určených pro spo-
lečné užívání; nebytovým prostorem nejsou příslu-
šenství bytu ani společné části domu.

(3) Cena bytu a cena nebytového prostoru se zjistí
jako podíl z ceny stavby. Velikost tohoto podílu se
rovná poměru podlahové plochy bytu nebo neby-
tového prostoru k součtu podlahových ploch všech
bytů  a nebytových prostorů ve  stavbě, do něhož
se nezapočítávají plochy společného příslušenství
stavby. Přitom se přihlíží k vybavení a stavu bytu
nebo nebytového prostoru.

(4) Cena  příslušenství stavby, které  není stavebně její
součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy,
studny a vedlejší stavby sloužící výhradně společ-
nému užívání, se pro účely ocenění bytu nebo
nebytového prostoru započte do ceny stavby. Jsou-
li vlastnické vztahy ke stavbě a pozemku shodné,
cena pozemku se rovněž započte do ceny stavby.

(5) Podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru
je součet všech plošných výměr podlah jednotli-
vých místností a prostor tvořících příslušenství
bytu nebo nebytového prostoru.

Díl druhý
Pozemky

§ 9

Členění pozemků

(1) Pro účely oceňování se pozemky člení na
a) stavební pozemky, kterými jsou

1. nezastavěné pozemky evidované v katastru
nemovitostí v jednotlivých druzích
pozemků, které byly vydaným územním
rozhodnutím určeny k zastavění;10) je-li
zvláštním předpisem stanovena nejvyšší
přípustná zastavěnost pozemku, je staveb-
ním pozemkem pouze část odpovídající
přípustnému limitu určenému k zastavění,

2. pozemky evidované v katastru nemo-
vitostí v druhu pozemku zastavěné plo-
chy a nádvoří, v druhu pozemku ostatní 
plochy

____________________

8)
§ 121 odst. 2 občanského zákoníku.

9)
§ 2 písm. e) a § 8 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb.

10)
§ 32 zákona č. 50/1976 Sb.
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- staveniště nebo ostatní plochy, které
jsou již zastavěny, a v druhu pozemku
zahrady a ostatní plochy, které tvoří
jednotný funkční celek se stavbou 
a pozemkem evidovaným v katastru
nemovitostí v druhu pozemku zasta-
věná plocha a nádvoří za účelem jejich
společného využití a jsou ve vlastnictví
stejného subjektu,

3. plochy pozemků skutečně zastavěné stav-
bami bez ohledu na evidovaný stav 
v katastru nemovitostí,

b) zemědělské pozemky evidované v katastru
nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice,
zahrada, ovocný sad, louka a pastvina,

c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evi-
dované v katastru nemovitostí a zalesněné
nelesní pozemky,

d) pozemky evidované v katastru nemovitostí
jako vodní nádrže a vodní toky,

e) jiné pozemky, kterými jsou například hospo-
dářsky nevyužitelné pozemky a neplodná
půda, jako je roklina, mez s kamením,
ochranná hráz, močál, bažina.

(2) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není
pozemek, který je zastavěný jen podzemním nebo
nadzemním vedením včetně jejich příslušenství,
podzemními stavbami,  které nedosahují úrovně
terénu, podzemními částmi a příslušenstvím sta-
veb pro dopravu a vodní  hospodářství netvořícími
součást pozemních  staveb. Stavebním pozemkem
pro účely oceňování není též pozemek zastavěný
stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými
zdmi, pomníky, sochami apod.

(3) Pro účely oceňování se pozemek posuzuje 
podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí.5)

Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru
nemovitostí a skutečným stavem se vychází 
při oceňování ze skutečného stavu.

§ 10

Oceňování stavebního pozemku

(1) Stavební pozemek se oceňuje násobkem výměry
pozemku a ceny za m2 uvedené v cenové mapě,
kterou vydala obec. Není-li stavební pozemek oce-
něn v cenové mapě, ocení se násobkem výměry
pozemku a základní ceny za m2 upravené o vliv

polohy a další vlivy působící zejména na využitel-
nost pozemků pro stavbu, popřípadě ceny zjištěné
jiným způsobem oceňování podle § 2, které sta-
noví vyhláška.

(2) Cenová mapa stavebních pozemků je grafické zná-
zornění stavebních pozemků na území obce nebo
její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku
podrobnějším s vyznačenými cenami. Stavební
pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjedna-
nými cenami obsaženými v kupních smlouvách.

(3) Nejsou-li při  zpracování cenové  mapy sjednané
ceny stavebních pozemků podle odstavce 2 v dané
obci k dispozici nebo nelze-li je použít, protože 
již neodpovídají úrovni sjednaných cen porovna-
telných pozemků ke dni vypracování cenové mapy,
zjistí se ceny na základě porovnání se sjednanými
cenami obdobných pozemků v dané obci nebo 
v jiných srovnatelných obcích spadajících do stejné
skupiny  podle počtu obyvatel;  skupiny obcí 
stanoví vyhláška. Při porovnání se vychází ze 
shodného účelu užití, z obdobné polohy v obci 
a ze shodné stavební vybavenosti pozemku. Údaje
o postupu a porovnání obce uvedou v textové část
i cenové mapy, která popřípadě obsahuje další
vysvětlivky. Podrobnější metodiku zpracování
cenových podkladů pro cenovou mapu může sta-
novit vyhláška.

(4) Jestliže nelze cenu stavebního pozemku zjistit
podle odstavce 2 nebo 3, do cenové mapy se cena
takového pozemku neuvede a pozemek se oceňuje
podle odstavce 1 druhé věty.

(5) Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její
změny předkládá obec před jejím vydáním  Minis-
terstvu financí k vyjádření. Obec zašle vyhlášku
současně s jejím vyhlášením Ministerstvu financí 
k uveřejnění v Cenovém věstníku.

(6) Koncem  každého kalendářního roku  se obecně
závaznou vyhláškou obce doplňují cenové mapy 
o nové ceny stavebních pozemků. Změní-li se sjed-
naná cena, účel užití nebo stavební vybavenost
pozemku, zjistí se nová cena pozemku způsobem
podle odstavce 2 nebo 3. Přitom platí postup
podle odstavce 5.

(7) Obec umožní nahlédnout bezplatně do cenové
mapy pozemků vedené touto obcí každému, kdo 
o to požádá. 
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§ 11

Oceňování zemědělského pozemku

(1) Zemědělský pozemek se oceňuje cenou stanove-
nou výnosovým způsobem podle bonitovaných
půdně ekologických jednotek.

(2) Základní ceny zemědělských pozemků a jejich
úpravu vyjadřující vliv polohy a další vlivy působící
zejména na využitelnost pozemků pro zeměděl-
skou výrobu, jako jsou přírodní nebo technické
překážky a vyhlášení zvláště chráněných území,11)

§ 12

Oceňování lesního pozemku

(1) Lesní pozemek12) se oceňuje výnosovým a porov-
návacím způsobem podle plošně převládajících
souborů lesních typů.

(2) Základní ceny lesních pozemků a jejich úpravu
vyjadřující kategorii lesů13) a další vlivy působící 
na využitelnost lesních pozemků stanoví vyhláška.

§ 13

Oceňování pozemků vodních nádrží,
vodních toků a jiných pozemků

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

Díl třetí
Trvalé porosty

§ 14

Členění trvalých porostů

Pro účely oceňování se trvalé porosty člení na
a) lesní porosty,14)

b) ovocné dřeviny,
c) vinnou a chmelovou révu,
d) okrasné rostliny.

§ 15

Oceňování lesního porostu

(1) Lesní porost se oceňuje nákladovým a výnosovým
způsobem. Vychází se ze skupin lesních dřevin
podle jejich zastoupení v lesním porostu, věku,
bonitních stupňů, obmýtí a zakmenění.

(2) Postup zjištění základních cen lesních porostů 
a jejich úpravu vyjadřující kategorii lesa, hospo-
dářský tvar lesa, stupeň poškození porostu, 
sortimentaci porostu a další vlivy, které působí 
na produkci dřeva, stanoví vyhláška.

(3) Při oceňování se vychází z údajů o lesním porostu
obsažených v závazném podkladu zpracovaném
podle zvláštního předpisu.15) Není-li tento  podklad
zpracován nebo údaje v něm uvedené neodpoví-
dají skutečnosti, zjistí se potřebné údaje podle
skutečnosti.

§ 16

Oceňování ovocných dřevin,
vinné a chmelové révy

a okrasných rostlin

(1) Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva se oceňují
výnosovým způsobem podle druhu dřevin, jejich
věku, pěstebního tvaru nebo způsobu založení
jejich porostu. Ceny vinné a chmelové révy obsa-
hují ceny zařízení vinic a chmelnic.

(2) Okrasné rostliny se oceňují nákladovým způsobem.

(3) Základní ceny podle odstavců 1 a 2 a jejich 
úpravu vyjadřující zejména zdravotní stav porostů,
stupeň poškození, jejich ekonomickou život-
nost a ceny zařízení vinic a chmelnic stanoví
vyhláška.

____________________

11)
§ 18 a 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon). § 14 zákona ČNR č. 114/1992  Sb., o ochraně přírody a krajiny stanoví
vyhláška.

12)
Příloha č. 1 kód 10 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb. § 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství
č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

13)
§ 6 až 10 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

14)
§ 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb.

15)
§ 24 až 27 zákona č. 289/1995 Sb.
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HLAVA TŘETÍ
MAJETKOVÁ PRÁVA

§ 17

Oceňování majetkových práv vyplývajících
z průmyslových práv a práv na označení

a výrobně technických poznatků,
některých majetkových práv souvisejících

s právem autorským a práv pořizovatele databáze

(1) Majetková práva, která jsou obsahem průmyslo-
vých práv16) a práv na označení17) nebo vyplývající 
z jejich užití, a výrobně technické a obchodní
poznatky (know-how), majetková práva, která
jsou obsahem práv souvisejících s právem 
autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, 
a  majetková  práva  pořizovatele databáze,17a) se
oceňují výnosovým způsobem, a to jako součet 
diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů
vyplývajících z užívání těchto práv ode dne oce-
nění. Způsob diskontování stanoví vyhláška.

(2) Roční čistý výnos užívání se zjistí
a) ze smluv o užívání práva (například licenční

smlouva) platných v den ocenění,
b) podle skutečnosti za poslední kalendářní 

rok užívání v období pěti let předcházejících
roku ocenění, nelze-li jej zjistit podle písmene
a).

(3) Počet let užívání
a) se zjistí ze smluv, nejvýše však ve výši podle pís-

mene b), c) nebo d),
b) činí pět let u  průmyslových práv a výrobně

technických a obchodních poznatků a deset let
u práv na označení v případě, že nelze zjistit
počet let podle písmene a),

c) činí u příslušných práv souvisejících s právem
autorským takový počet let, který zbývá do
ukončení padesátileté doby trvání těchto práv,
v případě, že nelze zjistit počet let podle pís-
mene a), a

d) činí u práv pořizovatele databáze takový počet
let, který zbývá do ukončení patnáctileté doby
trvání těchto práv, v případě, že nelze zjistit
počet let podle písmene a).

(4) Nelze-li právo z různých důvodů, včetně toho, že
nebylo užíváno, ocenit podle odstavců 1 až 3 nebo
je-li cena zjištěná podle odstavců 1 až 3 nepřimě-
řeně vyšší nebo nižší než cena obvyklá, ocení se
právo cenou obvyklou.

(5) Majetková práva autorská a majetková práva
výkonných umělců jakožto práva nepřevoditelná
se neoceňují.

§ 18

Oceňování práv odpovídajících
věcným břemenům

(1) Právo odpovídající věcnému břemenu18) se oceňuje
výnosovým způsobem na základě ročního užitku
ve výši obvyklé ceny.

(2) Ocenění podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže 
lze zjistit roční užitek ze smlouvy, z výsledků 
řízení o dědictví nebo z rozhodnutí přísluš-
ného orgánu, pokud při vzniku věcného břemene
byl roční užitek z tohoto břemene uveden 
a není-li o více než jednu třetinu nižší než cena
obvyklá.

(3) Roční užitek podle odstavců 1 a 2 se násobí
počtem let užívání práva, nejvýše však pěti.

(4) Patří-li právo určité osobě na dobu jejího života,
oceňuje se desetinásobkem ročního užitku.

(5) Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců,
oceňuje se právo jednotně částkou 10 000 Kč.

(6) Právo zřízené jinak než věcným břemenem,
obdobné právu odpovídajícímu věcnému bře-
menu, se oceňuje podle odstavců 1 až 5.

HLAVA ČTVRTÁ
CENNÉ PAPÍRY

§ 19

____________________

16)
Např. zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv  k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb., zákon
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., vyhláška
Ministerstva zdravotnictví ČR č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí, zákon 
č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.

17)
Např.  zákon č. 159/1973  Sb., o ochraně označení původu výrobků, zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, práva vyplýva-
jící z obchodního jména podle § 8 a následujících obchodního zákoníku.

17a)
Zákon č. 121/2000  Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon).

18)
§ 151n až 151p občanského zákoníku.
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Oceňování kótovaných cenných papírů
obchodovaných na regulovaném trhu

(1) Kótované cenné papíry19)

a) tuzemské nebo zahraniční, obchodované 
na tuzemském regulovaném trhu nebo sou-
časně na tuzemském i zahraničním regulova-
ném trhu, se oceňují kurzem vyhlášeným 
na tuzemské burze21) v den ocenění. Pokud
nebylo v den ocenění cenným papírem 
na tuzemské burze obchodováno, ocení se
posledním kurzem vyhlášeným na tuzemské
burze v období předcházejících 30 dnů přede
dnem ocenění, pokud byl v  tomto dni cenný
papír obchodován. Nebyl-li cenný papír obcho-
dován na tuzemské burze v těchto posledních
30 dnech, ocení se nejnižším dosaženým kur-
zem vyhlášeným  ve  stejném  období  u ostat-
ních organizátorů tuzemského mimoburzov-
ního trhu cenných papírů,

b) tuzemské a  zahraniční, obchodované pouze
na zahraničním regulovaném trhu, se ocení
kurzem vyhlášeným na regulovaném trhu 
ve státě sídla emitenta ke dni ocenění, a není-
li k dispozici,  ocení  se  posledním  kurzem
vyhlášeným na regulovaném trhu v tomto státě
v období uvedeném v písmenu a). Pokud se
cenným papírem neobchoduje na regulovaném
trhu ve státě sídla emitenta, ocení se posled-
ním kurzem vyhlášeným na regulovaném trhu
v období uvedeném v písmenu a) ve státě, 
v němž byl cenný papír přijat k obchodování 
na regulovaném trhu. Pokud byl ve stejný den
vyhlášen kurz na regulovaném trhu ve více 
státech, ocení se nejnižším vyhlášeným kur-
zem. Při postupu podle druhé a třetí věty 
se přednostně uplatní kurz vyhlášený  na bur-
zách  cenných papírů  určených opatřením
Ministerstva financí po dohodě s Českou
národní bankou. Kurz cenného papíru 
v zahraniční měně se přepočte kurzem 
devizového trhu České národní banky platným
ke dni ocenění. Pro přepočet měn, které
nejsou uvedeny v kurzovním lístku České
národní banky, se použije kurz amerického
dolaru k této měně vyhlášený ústřední bankou
státu s touto měnou.

(2) Nebyl-li kurz cenného papíru uvedeného 
v odstavci 1 vyhlášen v období 30 dnů přede dnem
ocenění na žádném trhu, ocení se cenný papír 
jako neobchodovaný na regulovaném trhu podle 
§ 20.

§ 20

Oceňování kótovaných cenných papírů
neobchodovaných na regulovaném trhu

a nekótovaných cenných papírů

(1) Kótované cenné papíry neobchodované na regulo-
vaném trhu a nekótované cenné papíry se oceňují
takto:
a) akcie a podílové listy uzavřených podílových

fondů podílem, v jehož čitateli je vlastní jmění
akciové společnosti nebo uzavřeného podílo-
vého fondu podle účetní závěrky za předchozí
účetní období, pokud není prokázána jiná hod-
nota vlastního jmění, a ve jmenovateli počet
vydaných akcií nebo podílových listů převe-
dený na shodnou emisní hodnotu,

b) dluhopisy s připojeným kupónem určujícím
výnos nebo způsob stanovení výnosu jmenovi-
tou hodnotou se zahrnutím úroků, na něž má
majitel ke dni ocenění právo, popř. s přihléd-
nutím k jiným očekávaným výnosům, pokud  je
lze ocenit, neodůvodňují-li zvláštní okolnosti
cenu vyšší nebo nižší,

c) dluhopisy, u nichž je úrokový výnos stanoven
rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a emisním
kurzem, jmenovitou hodnotou sníženou 
o poměrnou část rozdílu mezi průměrným emi-
sním kurzem a jmenovitou hodnotou do  doby
splatnosti, neodůvodňují-li zvláštní okolnosti
cenu vyšší nebo nižší. Poměrná část podle před-
chozí věty se určí jako podíl počtu dní ode dne
ocenění do dne splatnosti dluhopisu a celkové
doby splatnosti dluhopisu určené ve dnech,

d) směnky jmenovitou hodnotou, na kterou jsou
vystaveny, směnky opatřené úrokovou dolož-
kou jmenovitou hodnotou se zahrnutím úroku,
na nějž vzniklo majiteli směnky právo ke dni
ocenění, neodůvodňují-li zvláštní okolnosti
cenu vyšší nebo nižší,

e) podílové listy otevřených podílových fondů
částkou, kterou zaplatí emitent za vrácený
podílový list v den ocenění, odpovídající hod-
notě podílu podílového listu na vlastním jmění
v podílovém fondu sníženém o závazky podílo-
vého fondu. Hodnota podílového listu může
být snížena o srážku uvedenou ve statutu 
otevřeného podílového fondu uplatňovanou
při vrácení podílového listu.  Pokud emitent  
v den  ocenění neproplácí vrácení podílového
listu, ocení se podílový list poslední cenou,
která jím byla proplacena při vrácení takového
podílového listu,

____________________

19)
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

21)
Burza cenných papírů, a. s., Praha.
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f) zatímní listy částkou odpovídající hodnotě
splaceného vkladu, včetně emisního ážia 
ke dni ocenění,

g) cenné papíry vyjadřující právo na vydání zboží
cenou tohoto zboží zjištěnou podle tohoto
zákona,

h) ostatní cenné papíry cenou obvyklou.

(2) Úroky a dividendy se do cen cenných papírů zahr-
nují snížené o daň z příjmů, pokud je vybírána
srážkou podle zvláštní sazby daně.

(3) Cenné papíry, které jsou předmětem sběratel-
ského zájmu, se oceňují cenou obvyklou. 

HLAVA PÁTÁ
OSTATNÍ MAJETEK

§ 21

Oceňování platebních prostředků
a platebních karet, cenin a vkladů

(1) Platný platební prostředek a cenina se oceňují
jmenovitou hodnotou, na kterou znějí, pokud
nejde o cenné papíry oceňované podle § 20.

(2) Vklady u bank se oceňují jmenovitou hodnotou,
na kterou znějí, s připočtením úroků ke dni oce-
nění. Úroky se do ceny zahrnují snížené o daň 
z příjmů, pokud je vybírána srážkou podle zvláštní
sazby daně.

(3) Peněžní prostředky v cizí měně se přepočítají 
na české koruny kurzem devizového trhu České
národní banky platným ke dni ocenění. Pro přepo-
čet měn, které nejsou uvedeny v kurzovním lístku
České národní banky, se použije kurz střed ame-
rického dolaru k této měně vyhlášený ústřední
bankou státu s touto měnou.

(4) Platební karta se oceňuje jmenovitou hodnotou,
na kterou zní, sníženou o vyčerpanou částku 
ke dni ocenění. 

§ 22

Oceňování pohledávek a závazků, nároků
ze životního pojištění

a penzijního připojištění se státním příspěvkem

(1) Peněžitá pohledávka a peněžitý závazek (dluh) se
oceňují jmenovitou hodnotou, neodůvodňují-li
zvláštní  okolnosti, vyplývající zejména z rozhod-
nutí soudu, cenu vyšší nebo nižší. Ostatní pohle-
dávky a závazky se oceňují způsoby uvedenými 
v tomto zákoně podle druhu předmětu pohle-
dávky a závazku.

(2) Nároky ze životního pojištění (kromě penzijního
připojištění se státním příspěvkem) se oceňují
částkou, která by byla vyplacena při plnění podle
pojistné smlouvy ke dni ocenění.

(3) Nároky z penzijního připojištění se státním přís-
pěvkem se oceňují částkou, která by byla vypla-
cena při poskytnutí dávky podle smlouvy o tomto
připojištění ke dni ocenění. 

§ 23

Oceňování podílů v obchodních společnostech
a účastí v družstvech

(1) Podíl v obchodní společnosti a účast v družstvu se
ocení podílem na čistém obchodním jmění 
v účetní hodnotě podle jeho stavu ke dni ocenění.

(2) Vypořádací podíl ve výši podle stanov, zakladatel-
ské listiny, společenské smlouvy nebo obchodního
zákoníku či občanského zákoníku se oceňuje jako
podíl na čistém obchodním jmění na základě roční
účetní závěrky za období, v němž účast nebo člen-
ství zanikly, popřípadě konsolidované účetní
závěrky, pokud stanovy družstva neurčují jiný
postup. Při oceňování vypořádacího podílu v druž-
stvech se nepřihlíží ke jmění, jež je v nedělitelném
fondu, a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných
zajiš�ovacích fondech, a dále k vkladům členů 
s kratším než ročním členstvím. 

HLAVA ŠESTÁ
PODNIK

§ 24

Oceňování podniku

(1) Podnik nebo jeho část (dále jen „podnik“) se oce-
ňuje součtem cen jednotlivých druhů majetků zjiště-
ných podle tohoto zákona sníženým o ceny závazků.
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(2) Stanoví-li tak vyhláška,  oceňuje se podnik výnoso-
vým způsobem, popřípadě jeho kombinací s oce-
něním podle odstavce 1.

(3) Ocenění podniku výnosovým způsobem se 
zjistí jako součet diskontovaných budoucích
čistých ročních výnosů podniku. Způsob 
zjištění těchto výnosů a diskontování stanoví
vyhláška.

(4) Jestliže je při prodeji podniku sjednaná cena vyšší
než cena zjištěná podle odstavce 1 nebo 2, ocení se
podnik cenou sjednanou. Rozdíl mezi sjednanou
cenou a cenou zjištěnou se považuje za cenu dobré
pověsti podniku. 

ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA Č. 526/1990 SB., O CENÁCH,

VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 135/1994 SB.

§ 25

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona 
č. 135/1994 Sb., se mění takto:

§ 1 odst. 2 včetně poznámky č. 1) zní:
„(2) Cena je peněžní částka

a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2
až 13 nebo

b) zjištěná podle zvláštního předpisu1) k jiným
účelům než k prodeji.

____________________

1)
Zákon č. 151/1997 Sb., o  oceňování majetku a o změně něk-
terých zákonů (zákon o oceňování majetku).“.

ČÁST TŘETÍ
ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Č. 265/1991 SB., O PŮSOBNOSTI
ORGÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI CEN,

VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 135/1994 SB.

§ 26

Zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působ-
nosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění
zákona č. 135/1994 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se písmeno b) vypouští, označení pís-
menem a) se ruší a na jeho konci se čárka nahra-
zuje tečkou.

2. V § 4a odst. 1 se písmeno d) vypouští a na konci
písmene c) se čárka nahrazuje tečkou. 

ČÁST ČTVRTÁ
ZMĚNA ZÁKONA Č. 328/1991 SB.,

O KONKURSU A VYROVNÁNÍ,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 27

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, 
e znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb.,
zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona
č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona 
č. 84/1995 Sb. a zákona č. 94/1996 Sb., se mění a dopl-
ňuje takto:

1. V § 18 odst. 3 druhá věta zní: „Ocenění se provádí
podle zvláštního předpisu.2)“.

2. Poznámka č. 2) zní:
„2) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku).“. 

ČÁST PÁTÁ
ZMĚNA ZÁKONA Č. 549/1991 SB.,

O SOUDNÍCH POPLATCÍCH,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 28

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních
poplatcích, ve znění zákona České národní rady 
č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona 
č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona 
č. 160/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 první větě se slova „zvláštních 
předpisů“ nahrazují slovy „zvláštního předpisu“ 
a druhá věta se vypouští.

2. Poznámka č. 2) zní:
„2) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku).“. 

ČÁST ŠESTÁ
ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Č. 357/1992 SB., O DANI DĚDICKÉ,
DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU

NEMOVITOSTÍ,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 29

Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani



13CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2005

dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 
ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb.,
zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona
č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona 
č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb. a zákona 
č. 96/1996 Sb., se mění takto:

1. § 4 odst. 3 včetně poznámky č. 1) zní:
„(3) Cenou podle odstavce 1 je cena zjištěná podle

zvláštního předpisu1) platná ke dni smrti zůstavi-
tele.

____________________

1)
Zákon č. 151/1997 Sb., o  oceňování majetku a o změně něk-
terých zákonů (zákon o oceňování majetku).“.

2. § 7 odst. 2 zní:
„(2) Cenou podle odstavce 1 je cena zjištěná podle

zvláštního předpisu1) ke dni nabytí majetku. Je-li
předmětem daně jiný majetkový prospěch, jehož
obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou,
na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je
touto cenou pětinásobek ceny ročního plnění.

3. § 16 zní:

„§ 16

Věcná břemena, opětující se plnění

Je-li předmětem daně nabytí práva odpovídajícího věc-
nému břemeni nebo opětujícího se plnění zřízeného
jinak než věcným břemenem, je základem daně jeho
cena zjištěná podle zvláštního předpisu.1)“. 

ČÁST SEDMÁ
ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Č. 368/1992 SB., O SPRÁVNÍCH
POPLATCÍCH,

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 30

Zákon České  národní rady č.  368/1992 Sb., o  správ-
ních poplatcích, ve znění zákona České národní rady 
č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994
Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb.,
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. 
a zákona č. 301/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se vypouští druhá věta.

2. Poznámka č. 2) zní:
„2) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku).“. 

ČÁST OSMÁ
ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Č. 586/1992 SB., O DANÍCH
Z PŘÍJMŮ,

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 31

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění zákona České národní rady 
č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona 
č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona 
č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona 
č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona 
č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona 
č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona 
č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona 
č. 316/1996 Sb. a zákona č. 18/1997 Sb., se mění takto:

1. § 3 odst. 3 včetně poznámky č. 1a) zní:
„(3) Nepeněžní příjem se oceňuje podle zvláštního

předpisu,1a) pokud tento zákon nestanoví jinak.
____________________

1a)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně něk-
terých zákonů (zákon o oceňování majetku).“.

2. V § 10 odst. 5 se slova „její ceny obvyklé v místě 
a době jejího  nabytí“  nahrazují  slovy  „ceny
podle  zvláštního předpisu1a)“.

3. V § 23 odst. 6 první věta zní: „Za příjmy se pova-
žuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění,
oceněné podle zvláštního předpisu,1a) pokud tento
zákon nestanoví jinak; přitom se příjmy získané
směnou posuzují pro účely zákona obdobně jako
příjmy získané prodejem.“.

4. V § 29 odst. 1 písm. d) se slova „zvláštních před-
pisů nebo soudním  znalcem“  nahrazují  slovy
„zvláštního předpisu1a)“ a vypouštějí se slova,
„pokud tuto cenu nelze zjistit podle zvláštních
předpisů“. 

ČÁST DEVÁTÁ
zrušena

§ 32

zrušen

ČÁST DESÁTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 33



14 CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2005

(1) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení § 3
až 8, § 10 až 13, § 15 až 17 a § 24 a k ocenění někte-
rých věcí movitých a služeb.

(2) Obce mohou v rozsahu a za podmínek uvedených
v § 10 stanovit obecně závaznou vyhláškou 
ceny stavebních pozemků v cenových mapách. 
Pro tento účel prodávající při prodeji stavebního
pozemku zašle obci, na jejímž území pozemek leží,
a to jen v případech a za  podmínek stanovených
obecně závaznou  vyhláškou obce, informaci 
o jeho sjednané ceně za m2, o parcelním čísle 
a názvu katastrálního území.

(3) Finanční úřady shromaž	ují v daňových spisech
obsažené údaje o cenách  zjištěných při  oceňování
nemovitostí  a o cenách sjednaných za tyto nemo-
vitosti v případě jejich prodeje. Finanční úřady
předávají údaje Ministerstvu financí a Českému
statistickému úřadu. 

§ 34

Ustanovení tohoto zákona se použijí pro případ
vyvlastnění, jen pokud mezinárodní smlouvy o ochraně
investic, kterými je Česká republika vázána, nestanoví
jinak. 

§ 35

Pokud je předmětem daně dědické, daně darovací 
a daně z převodu nemovitostí skutečnost, která  nastala
před účinností tohoto zákona, postupuje se podle před-
pisů účinných v době, kdy k této skutečnosti došlo. 

§ 36

Účinnost zákona

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Zeman, v.r.
Havel, v.r.
Klaus, v.r.
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Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 
ve znění zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví ceny, koeficienty, přirážky 
a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oce-
ňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot a služeb.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) halou stavba o jednom nebo více podlažích, ve kte-

rých souhrn jednotlivých volných vnitřních pro-
storů vymezených svislými konstrukcemi, podla-
hou a spodním lícem stropních nebo nosných
střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru
minimálně 400 m3, činí více než dvě třetiny obesta-
věného prostoru stavby; za svislé konstrukce vyme-
zující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní
samostatné podpěrné tyčové prvky (sloupy, pilíře)
a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m; zasta-
věná plocha haly činí nejméně 150 m2. Způsob
měření a výpočtu výměr je uveden v příloze č. 1,

b) vedlejší stavbou stavba, která tvoří příslušenství1)

stavby hlavní nebo doplňuje užívání pozemku 
a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2; ved-
lejší stavbou není garáž a zahrádkářská chata,

c) stářím stavby počet let, který uplynul od roku, 
v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí,
do roku, ke kterému se ocenění provádí. V přípa-
dech, kdy došlo k užívání stavby dříve, počítá se
její stáří od roku, v němž se prokazatelně započalo
s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit,

počítá se od roku zjištěného z jiného dokladu, 
a není-li k dispozici ani ten, určí se odhadem,

d) rybníkem vodní nádrž se zemní hrází, s přiroze-
ným nebo zahloubeným dnem a s hloubkou vody 
u výpustního zařízení při normální hladině 
ve vegetačním období 0,5 m a výše,

e) malou vodní nádrží nádrž s objemem do 2 milionů
m3 po hladinu ovladatelného prostoru, s největší
hloubkou 9 m, měřeno na pevné dno; stoletý prů-
tok v profilu hráze do 60 m3/s nebo u nádrží s umě-
lým přívodem vody nesmí přesáhnout součet sto-
letého průtoku z vlastní vodní nádrže a kapacity
přivaděče,

f) velkou vodní nádrží nádrž s objemem nad 2 mili-
ony m3 po hladinu ovladatelného prostoru nebo 
s větší hloubkou než 9 m, měřeno na pevné dno 
a se stoletým průtokem v profilu hráze nad 60 m3/s,

g) ostatní vodní nádrží zejména jezero, tůň a zato-
pený lom, pískovna a důlní propadlina, a dále 
i vodní nádrž s hloubkou vody u výpustního zaří-
zení při normální hladině ve vegetačním období
menší než 0,5 m,

h) rekreační chatou stavba určená k individuální
rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 360
m3 a se zastavěnou plochou maximálně 80 m2,
včetně verand, vstupů a podsklepených teras;
může být podsklepená a mít nejvýše jedno nad-
zemní podlaží a podkroví,

i) zahrádkářskou chatou stavba určená k individu-
ální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně
110 m3 a zastavěnou plochou maximálně 25 m2

včetně verand, vstupů a podsklepených teras;
může být podsklepená a mít nejvýše jedno nad-
zemní podlaží a podkroví,

j) počtem obyvatel obce ke dni ocenění počet obyva-
tel podle stavu uveřejněného Českým statistickým
úřadem v Malém lexikonu obcí České republiky,
který je aktuální v období počínajícím prvým dnem
druhého měsíce po jeho vydání. Za prvý měsíc se
považuje měsíc následující po dni vydání. Při změně
územní struktury ke dni ocenění se vychází z počtu
obyvatel obce aktuálního ke dni ocenění.

____________________

1)
§ 121 občanského zákoníku.

PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ

VYHLÁŠKA
č. 540/2002 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),

ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb. a vyhlášky č. 640/2004 Sb.)
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ČÁST DRUHÁ
OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM

ZPŮSOBEM, VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM 
A POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM

HLAVA I
OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM

ZPŮSOBEM

§ 3
Budova a hala

(1) Jako budova [§ 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona] 
a hala se oceňuje stavba, kterou nelze zařadit
podle účelu jejího užití mezi stavby oceňované
podle § 4 až 11.

(2) Cena budovy a haly se zjistí vynásobením počtu m3

obestavěného prostoru, určeného způsobem uve-
deným v příloze č. 1, základní cenou za m3 stano-
venou v závislosti na účelu užití a upravenou podle
odstavce 3.

(3) Základní cena budovy a haly uvedená v přílohách
č. 2 a 3 se násobí koeficienty  K1 až K5, Ki a Kp

podle vzorce

ZCU = ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x Ki x Kp,
kde
ZCU ... základní cena upravená,
ZC ...... základní cena podle přílohy č. 2 nebo č. 3,
K1 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle

druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4,
K2 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle

velikosti průměrné zastavěné plochy
podlaží v objektu, popřípadě samostatně
oceňované části, se vypočte podle vzorce

6,60
K2 = 0,92 +                                                        ,

počet m2 průměrné zastavěné plochy

kde
0,92 a 6,60 jsou konstanty,

K3 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle
průměrné výšky podlaží v objektu, popří-
padě samostatně oceňované části podle
vzorce

2,10
K3 =          + 0,30 pro budovy,

v

2,80
K3 =            + 0,30 pro haly, ne však méně

v než 0,60,

kde 
v .......... je průměrná výška podlaží v metrech,

2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 jsou konstanty,
K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte

podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x n),
kde
0,54 je konstanta,
n .. součet objemových podílů konstrukcí

a vybavení, uvedených v příloze č. 14 
v tabulce č. 1 pro budovy a v tabulce 
č. 2 pro haly, s nadstandardním vyba-
vením, snížený o součet objemových
podílů konstrukcí a vybavení s pod-
standardním vybavením zjištěných 
z uvedených tabulek.

Dále platí, že
a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné

tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se
ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl 
z výše nákladů na její pořízení v době a místě 

ocenění, vynásobených podílem       a koeficientem

1,852 a připočte se k součtu objemových podílů;
přitom se výše ostatních objemových podílů
nemění,

b) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné
tabulce přílohy č. 14, vynásobí se její stanovený
objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se 
od součtu objemových podílů.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80
do 1,20, které lze překročit jen výjimečně 
na základě průkazného zdůvodnění;
K5 ........ koeficient polohový podle přílohy č. 13,
Ki ........ koeficient změny cen staveb podle přílohy

č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994
(1994 = 1,00),

Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze
č. 36.

(4) Podzemní budova a podzemní hala se oceňuje
podle § 4 obdobně.

§ 4
Inženýrská a speciální pozemní stavba

Cena inženýrské a speciální pozemní stavby, kromě
stavby rybníka a malé vodní nádrže, se zjistí vynásobe-
ním počtu příslušné měrné jednotky (m3, m2, m, kus
nebo hektar) základní cenou uvedenou v příloze č. 5 
a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy 
č. 35 a Kp z přílohy č. 36. 

1
Ki
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§ 5
Rodinný dům, rekreační chalupa 

a rekreační domek

(1) Cena rodinného domu,2) rekreační chalupy 
a rekreačního domku se zjistí vynásobením počtu
m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem
uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou
v příloze č. 6 stanovenou v závislosti na druhu kon-
strukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena rodinného domu, rekreační cha-
lupy a rekreačního domku uvedená v příloze č. 6
se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp,

kde 
ZCU ... základní cena upravená,
ZC ...... základní cena podle přílohy č. 6,
K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte

podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x n),

kde 
0,54 je konstanta,
n .. součet objemových podílů konstrukcí

a vybavení, uvedených v příloze č. 14 
v tabulce č. 3, s nadstandardním vyba-
vením, snížený o součet podílů kon-
strukcí a vybavení s podstandardním
vybavením.

Dále platí postup uvedený u definice n
v § 3 odst. 3 písm. a), b).
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím
od 0,80 do 1,20 , které lze překročit jen
výjimečně na základě průkazného zdů-
vodnění;

K5 ........ koeficient polohový podle přílohy č. 13;
Ki ........ koeficient změny cen staveb podle přílohy

č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994
(1994 = 1,00);

Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze
č. 36.

(3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než 
k bydlení v rozsahu, který nemění charakter jeho
užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům.
Jestliže dojde ke změně charakteru užívání, stavba
se ocení podle § 3. 

(4) Navazující hospodářské části, bez ohledu na to,
zda jsou provozně nebo stavebně propojeny 
s obytnou částí, se ocení na základě skutečného
účelu užití podle příslušných ustanovení této

vyhlášky, přičemž obytná část, pokud splňuje kri-
téria rodinného domu, se ocení podle § 5. Koefici-
enty K1 až K4 se pro hospodářskou část stanoví
zvláš�, nezávisle na obytné části.

(5) Při ocenění rekreační chalupy a rekreačního
domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům, se
postupuje obdobně podle odstavců 3 a 4.

§ 6
Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejichž
základní ceny nejsou uvedeny v příloze č. 17a 
a cena nedokončené rekreační chaty a zahrádkář-
ské chaty, se zjistí vynásobením počtu m3 obesta-
věného prostoru, určeného způsobem uvedeným 
v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze 
č. 7 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce 
a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena rekreační chaty a zahrádkářské
chaty uvedená v příloze č. 7 se násobí koeficienty
K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp,

kde
ZCU ... základní cena upravená,
ZC ...... základní cena podle přílohy č. 7,
K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte

podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x n),

kde 
0,54 je konstanta,
n .. součet objemových podílů konstrukcí

a vybavení, uvedených v příloze č. 14 
v tabulce č. 4, s nadstandardním vyba-
vením, snížený o součet podílů kon-
strukcí a vybavení s podstandardním
vybavením.

Dále platí postup uvedený u definice n
v § 3 odst. 3 písm. a), b).
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím
od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen
výjimečně na základě průkazného zdů-
vodnění;

K5 ........ koeficient polohový podle přílohy č. 13,
Ki ........ koeficient změny cen staveb podle přílohy

č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994
(1994 = 1,00),

Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze
č. 36.

____________________

2)
§ 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
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§ 7
Vedlejší stavba

(1) Cena vedlejší stavby se zjistí vynásobením počtu
m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem
uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou
v příloze č. 8, stanovenou v závislosti na druhu
konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena vedlejší stavby uvedená v příloze č. 8
se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp,

kde
ZCU ... základní cena upravená,
ZC ...... základní cena podle přílohy č. 8,
K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte

podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x n),

kde 
0,54 je konstanta,
n .. součet objemových podílů konstrukcí

a vybavení, uvedených v příloze č. 14 
v tabulce č. 5, s nadstandardním vyba-
vením, snížený o součet podílů kon-
strukcí a vybavení s podstandardním
vybavením.

Dále platí postup uvedený u definice n
v § 3 odst. 3 písm. a), b).
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím
od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen
výjimečně na základě průkazného zdů-
vodnění;

K5 ........ koeficient polohový podle přílohy č. 13,
Ki ........ koeficient změny cen staveb podle přílohy

č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994
(1994 = 1,00),

Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze
č. 36.

§ 8
Garáž

(1) Cena samostatné nebo řadové, jednopodlažní
nebo dvoupodlažní garáže, tvořící příslušenství1)

jiné stavby nebo nedokončené garáže, se zjistí
vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru,
určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1,
základní cenou uvedenou v příloze č. 9, stanove-
nou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou
podle odstavce 2.

(2) Základní cena garáže uvedená v příloze č. 9 se
násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp,

kde
ZCU ... základní cena upravená,
ZC ...... základní cena podle přílohy č. 9,
K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte

podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x n),

kde 
0,54 je konstanta,
n .. součet objemových podílů konstrukcí

a vybavení, uvedených v příloze č. 14 
v tabulce č. 6 s nadstandardním vyba-
vením, snížený o součet podílů kon-
strukcí a vybavení s podstandardním
vybavením.

Dále platí postup uvedený u definice n
v § 3 odst. 3 písm. a), b).
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím
od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen
výjimečně na základě průkazného zdů-
vodnění;

K5 ........ koeficient polohový podle přílohy č. 13,
Ki ........ koeficient změny cen staveb podle přílohy

č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994
(1994 = 1,00),

Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.
(3) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příč-

kami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než
dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3.

§ 9
Studna

(1) Cena studny se zjistí vynásobením počtu metrů
hloubky studny cenou uvedenou v příloze č. 10 
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a připočte se cena příslušenství. Takto vypočtená
cena se vynásobí koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki

z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.
(2) Narážená studna se ocení jako vrtaná studna 

s vnitřním průměrem do 150 mm.
(3) Vrtaná studna s vnitřním průměrem od 500 mm

výše se ocení jako studna kopaná.
(4) Cena studny, která trvale neslouží svému účelu

pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí 
u kopané studny 20 % z ceny zjištěné podle
odstavce 1, u vrtané nebo narážené studny je cena
nulová.

§ 10
Venkovní úprava

(1) Cena venkovní úpravy se zjistí vynásobením počtu
měrných jednotek základní cenou uvedenou v pří-
loze č. 11, popřípadě v příloze č. 5 a násobí se koe-
ficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 35 a Kp

z přílohy č. 36. Pokud skutečná konstrukce ven-
kovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uve-
denému v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5,
upraví se základní cena přiměřeně k odchylce 
a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z pří-
lohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

(2) Cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 5
nebo příloze č. 11 se zjistí podle nákladů na poří-
zení v době oceňování a upraví se koeficientem Kp

z přílohy č. 36.

§ 11
Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení

Cena jednotlivých částí hřbitovní stavby se zjistí 
vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou
uvedenou v příloze č. 12. Cena celé stavby se zjistí jako
součet cen jejích jednotlivých částí, s připočtením ceny
za montáž a ceny hřbitovního zařízení, násobený koefi-
cienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy
č. 36.

§ 12
Kulturní památka

Cena stavby, která je kulturní památkou3), se zjistí
podle § 3 až 11, § 16 a 17.

§ 13
Byt a nebytový prostor

(1) Cena bytu ve stavbách neuvedených v příloze č. 2
pod typem J, K, nebo rozestavěného bytu a cena
nebytového prostoru,  které jsou ve vlastnictví
podle zákona o vlastnictví bytů,4) jeho vybavení 
a příslušenství,1) včetně podílu na společných čás-
tech domu5) a jejich vybavení, které jsou stavebně
součástí stavby, se zjistí jako podíl z ceny stavby:
a) u rodinného domu podle § 5; velikost podílu

se rovná poměru podlahové plochy  oceňova-
ného bytu nebo nebytového prostoru k součtu
podlahových ploch všech bytů a nebytových
prostorů v rodinném domě, do něhož se neza-
počítávají plochy společných částí rodinného
domu,

b) v ostatních případech vynásobením počtu m2

podlahové plochy, určené způsobem uvede-
ným v příloze č. 1, základní cenou za m2 sta-
novenou podle typu stavby v přílohách č. 2 a 3
a upravenou podle odstavce 3.

(2) Pro případy uvedené v odstavci 1 písm. a) a b)
platí, že podlahová plocha balkónů se násobí koe-
ficientem 0,17, podlahová plocha teras a sklepů,
pokud nejsou místnostmi, koeficientem 0,10.

(3) Základní cena bytu nebo nebytového prostoru
uvedená v přílohách č. 2 a 3 se násobí koeficienty
K1, K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC x K1 x K4 x K5 x Ki x Kp,

kde
ZCU ... základní cena upravená,
ZC ...... základní cena podle přílohy č. 2 nebo pří-

lohy č. 3,
K1 ........ koeficient přepočtu základní ceny 

podle druhu konstrukce uvedený v pří-
loze č. 4,

K4 ........ koeficient vybavení stavby a oceňovaného
bytu nebo nebytového prostoru (pro
vybavení bytu nebo nebytového prostoru
se hodnotí z příloh č. 2 a 3 podle typu
stavby položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 21,
22, 23, 25, 26 a ostatní položky se hodnotí
ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte
podle vzorce

____________________

3)
§ 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 18/2004 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb.

4)
Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a neby-
tovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu
uveřejněného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001
Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

5)
§ 2 písm. g a § 8 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2000 Sb.
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K4 = 1 + (0,54 x n),

kde 
0,54 je konstanta,
n .. součet objemových podílů konstrukcí

a vybavení uvedených v příloze 
č. 14 v tabulkách č. 1 a 2, s nadstan-
dardním vybavením, snížený o sou-
čet objemových podílů konstrukcí 
a vybavení s podstandardním vyba-
vením zjištěných z uvedených tabu-
lek.

Dále platí postup uvedený u definice n
v § 3 odst. 3 písm. a), b).
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím
od 0,80 do 1,20, které lze překročit 
jen na základě průkazného zdůvod-
nění;

K5 ........ koeficient polohový podle přílohy č. 13,
Ki ........ koeficient změny cen staveb podle přílohy

č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994
(1994 = 1,00),

Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze
č. 36.

(4) Cena příslušenství stavby, které není stavebně její
součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy,
studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společ-
nému užívání, se pro účely ocenění bytu nebo
nebytového prostoru vypočte podle příslušných
ustanovení vyhlášky a k ceně bytu nebo nebyto-
vého prostoru se připočte poměrně podle velikosti
spoluvlastnického podílu na společných částech
domu.5)

§ 14
Nedokončená stavba

Cena nedokončené stavby se zjistí podle ustano-
vení části druhé hlavy první na základě pro-
jektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, 
a není-li projektová dokumentace, podle předpo-
kládaného stavu stavby po jejím dokončení a sníží 
se podle stupně rozestavěnosti o podíly chybějících 
a nedokončených konstrukcí, uvedené v příloze 
č. 14. Pro stavby neuvedené v příloze č. 14 se výše
podílů nedokončených konstrukcí zjistí odborným
odhadem.

§ 15
Stavba určená k odstranění

(1) Cena stavby, která byla stavebním úřadem určena
k odstranění, se zjistí jako obvyklá cena použitel-
ného materiálu z jejího odstranění a sníží se 
o nezbytné náklady na zbourání a odklizení mate-
riálu a popřípadě i o náklady na úpravu terénu.

(2) Cena stavby, k jejímuž odstranění se z důvodu
špatného technického stavu nevyžaduje povolení
stavebního úřadu,6) se zjistí podle odstavce 1.

(3) Převýší-li náklady na zbourání a odklizení materi-
álu a popřípadě i náklady na úpravu terénu obvy-
klou cenu použitelného materiálu, je cena stavby
nulová.

§ 16
Jiná stavba

Cena stavby, která v této vyhlášce není výslovně uve-
dena, se zjistí podle výše nákladů, které by byly nutné
na její pořízení v místě stavby a v době jejího ocenění,
a upraví se koeficientem Kp. Použije-li se ke zjištění
ceny porovnání s cenou srovnatelných staveb podle pří-
slušných kritérií této vyhlášky, vynásobí se takto stano-
vená cena příslušnými koeficienty Ki z přílohy č. 35 
a Kp z přílohy č. 36 podle skutečného účelu užití oce-
ňované stavby.

§ 17
Stavba bez základů

Stavba, která není spojena se zemí pevným zákla-
dem,7) se ocení podle příslušných ustanovení této
vyhlášky s tím, že zjištěná cena se násobí koeficientem
0,90. Tento koeficient se nepoužije, hodnotí-li se vyba-
vení stavby koeficientem vybavení  K4.

§ 18
Stavba z více konstrukčních systémů

Je-li stavba provedena ze dvou nebo více podstatně
odlišných konstrukčních systémů, ocení se odlišné části
podle příslušných ustanovení této vyhlášky.

§ 19
Stavba s víceúčelovým užitím

Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům,
ocení se podle převažujícího účelu užití, lze-li tento
jednoznačně určit, přičemž se nepřihlíží k půdnímu 
a podkrovnímu prostoru zemědělských staveb užíva-
ných ke skladování zemědělských produktů. Nelze-li

____________________

6)
§ 88 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

7)
§ 119 občanského zákoníku.
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účel užití jednoznačně určit, ocení se počet měrných
jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu základní
cenou za měrnou jednotku uvedenou ve vyhlášce podle
tohoto účelu užití. Tato základní cena se upraví přísluš-
nými koeficienty, přičemž Ki je vázán na použitou
základní cenu. Při rozdílných KP se použije pro úpravu
výsledné ceny KP nejnižší. Půdní a sklepní prostor,
pokud není užíván nebo upraven k užívání pro určitý
účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných pro-
storů užívaných k různým účelům a ocení se cenou uve-
denou v této vyhlášce pro daný účel užívání.

§ 20
Opotřebení stavby

(1) Cena zjištěná podle § 3 až 13 se sníží o opotřebení
způsobem stanoveným v příloze č. 14.

(2) U nedokončené stavby narušené povětrnostními
nebo jinými vlivy a u jiné stavby uvedené v § 16 se
cena sníží o opotřebení přiměřeně.

(3) Při výpočtu opotřebení stavby bez základů se 
přihlédne k její kratší životnosti oproti nemo-
vité stavbě obdobného charakteru a životnost 
uvedená v příloze č. 14 se zpravidla sníží o 20 
až 40 %. 

(4) V případě výskytu radonu8) ve stavbě se stavebním
povolením vydaným do 28. února 1991 se cena
stavby snižuje po odpočtu opotřebení podle před-
chozích odstavců o 7 %. Výskyt radonu je
nezbytné doložit.

HLAVA II
OCEŇOVÁNÍ STAVEB VÝNOSOVÝM

ZPŮSOBEM

§ 21

(1) Je-li pronajata stavba, popřípadě s příslušenstvím
a pozemkem, která by se oceňovala při náklado-
vém způsobu ocenění podle § 3, jako celek jed-
nomu nebo více nájemcům, ocení se taková stavba
výnosovým způsobem.

(2) Je-li pronajata část stavby typu B, F, H, J, K, R, S,
Z podle přílohy č. 2 a typu C, I, J podle přílohy 
č. 3, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem 
v souladu se svým účelem užití, ocení se výnoso-
vým způsobem. Nájemné v nepronajatých částech
se dopočte ve výši obvyklého nájemného (§ 2 odst.
1 zákona). 

(3) Slouží-li příslušenství nejen stavbám oceňovaným
podle odstavců 1 a 2, ale i stavbám oceňovaným
nákladovým způsobem, zahrne se do výnosového
způsobu tehdy, převažuje-li jeho užití spolu se
stavbou oceňovanou výnosovým způsobem, není-li
v nájemní smlouvě uvedeno jinak.

(4) Stavby pro energetiku, jako jsou kotelny, výmění-
kové stanice, trafostanice, se pro účely výnosového
ocenění posuzují vždy jako stavby oceňované
podle § 3 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.

§ 22

(1) Cena nemovitostí uvedených v § 21 zjištěná výno-
sovým způsobem se vypočte podle vzorce

N
CV =       x 100,

p

kde
CV ...... cena zjištěná výnosovým způsobem,
N ......... roční nájemné upravené podle následují-

cích odstavců,
p .......... míra kapitalizace v procentech uvedená 

v příloze č. 15; u staveb s víceúčelovým
užitím se použije míra kapitalizace podle
převažujícího účelu užití; jsou-li podíly
účelu užití shodné a míra kapitalizace
rozdílná, použije se vyšší míra kapitali-
zace. 

(2) Roční nájemné se zjistí z nájemní smlouvy nebo 
z jiných dokladů o placení nájemného, a nejsou-li
k disposici nebo je-li v nich nájemné nižší než
obvyklé, určí se ve výši obvyklého nájemného způ-
sobem určení obvyklé ceny (§ 2 odst. 1 zákona).
Použití obvyklého nájemného musí být prokaza-
telně zdůvodněno. Do podlahové plochy se neza-
počítávají společné prostory staveb, jako jsou
chodby, schodiště, případně půdy, sklepy, prá-
delny, sušárny, kotelny apod., pokud nejsou uve-
deny v nájemní smlouvě.  Nepronajaté prostory,
jejichž stavebně technický stav (havárie) neumož-
ňuje užívání bez závad nebo jejich stavebně 
technické provedení je speciální a v místě není
předpoklad jejich pronajmutí, se do výpočtu
nájemného nezahrnou.

(3) Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb
poskytovaných s užíváním pronajatých nemovitostí.

(4) Roční nájemné zjištěné za celou stavbu nebo část
stavby podle odstavců 2 a 3 se sníží o:

____________________

8)
§ 6 odst. 5 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění zákona 
č. 13/2002 Sb. 
§ 95 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.
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a) nájemné z pozemku, je-li jiného vlastníka,
b) 5 % z ceny pozemku zjištěné podle cenové

mapy stavebních pozemků (§ 10 zákona) nebo
§ 28, jsou-li stavba i pozemek ve vlastnictví
stejného subjektu, přičemž se vychází pouze
ze zastavěné plochy stavbou oceňovanou
podle § 21 odst. 1 a 2,

c) odpisy vypočtené z ceny zjištěné nákladovým
způsobem podle vzorce 

CN x i
o =                  ,

(1 + i)n - 1

kde
o ...... výše ročního odpisu,
CN... cena oceňované stavby zjištěná dle hlavy

první včetně příslušenství, bez KP,
i ....... úroková míra setinná 0,03,
n ...... předpokládaná další ekonomická život-

nost stavby v letech, nejvýše 30, 
přitom 

při použití analytické metody výpočtu
opotřebení

1 n   30 ,

při použití lineární metody výpočtu opo-
třebení

1 n  C - B  a

B
C ;  C se zaokrouhlí na celé číslo, 

0,85

B ..... skutečné stáří stavby v letech,
C ..... předpokládaná celková životnost stavby

v letech,

d) náklady na údržbu a opravy ve výši 0,5 % 
pro stavbu ve velmi dobrém stavu a ve výši 
až 1 % pro stavbu ve stavu horším, a to z ceny
stavby včetně příslušenství zjištěné náklado-
vým způsobem, bez odpočtu opotřebení 
a bez  Kp,

e) náklady na správu podle účetní evidence,
f) částku daně z nemovitosti, není-li stavba 

od daně osvobozena,
g) částku pojistného, je-li nemovitost pojiš-

těna.

(5) Roční nájemné upravené podle odstavce 4 nesmí
být nižší než 40 % z ročního nájemného zjištěného
podle odstavců 2 a 3.

(6) Pozemky se ocení samostatně podle části 
třetí.

HLAVA III
OCEŇOVÁNÍ STAVEB A BYTŮ
POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM

§ 25
Garáže

(1) Cena samostatné nebo řadové, jednopodlažní
nebo dvoupodlažní garáže a jejich vybavení, 
která netvoří příslušenství jiných staveb, se zjistí
vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru,
určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1,
základní cenou uvedenou v příloze č. 16 tabulce 
č. 1 a upravenou podle odstavce 2, případně
odstavce 5. Cena garáže zahrnuje její vybavení
uvedené v příloze č. 9.

(2) Základní cena uvedená v příloze č. 16, tabulce č. 1
se vynásobí koeficientem cenového porovnání
podle vzorce:

ZCU = ZC x KCP ,

kde 
ZCU.... základní cena upravená za m3 obestavě-

ného prostoru garáže,
ZC ...... základní cena podle přílohy č. 16, tabulky

č. 1,
KCP .... koeficient cenového porovnání vypočtený

podle vztahu:

kde
KCP ..... koeficient cenového porovnání,
vn ........ váha n-tého hodnoceného znaku (tabulka

č. 2 přílohy č. 16),
KCPn ... koeficient cenového porovnání n-tého

hodnoceného znaku.
(3) Popisy hodnocených znaků a jejich váhy zohledňu-

jící míru působení cenových faktorů na cenu
garáží jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 16.
Charakteristiky jednotlivých kvalitativních pásem
hodnocených znaků obsahuje tabulka č. 3.

(4) Propočet koeficientů cenového porovnání hodno-
cených znaků KCPn pro jednotlivá kvalitativní
pásma se provede pomocí koeficientu cenového
rozpětí KCR uvedeného u příslušné základní ceny
v tabulce č. 1 přílohy č. 16:
a) KCPn pro I. kvalitativní pásmo = 1 - KCR,

KCR
b) KCPn pro II. kvalitativní pásmo = 1 -        ,

2

<<
==

>>
−−

<<
==

<<
==

<<
==

,
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c) KCPn pro III. kvalitativní pásmo = 1,000,
KCR

d) KCPn pro IV. kvalitativní pásmo = 1 +       ,
2

e) KCPn pro V. kvalitativní pásmo = 1 + KCR.

Koeficienty se pro další výpočet zaokrouhlují 
na tři desetinná místa.

(5) Jestliže se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 7 a 10 
v tabulce č. 3 přílohy č. 16 výrazně liší od charak-
teristik kvalitativních pásem I. a V., lze upravit
ZCU za m3 obestavěného prostoru garáže o při-
rážku nebo srážku vyjádřenou v procentech a sta-
novenou podle vzorce

D = 0,1  dn x vn ,

kde
D ......... úprava ZCU v procentech,
n .......... číslo znaku 1, 2, 7, 10,
dn ........ srážka n-tého hodnoceného znaku 

v kvalitativním pásmu I. v intervalu 
<- 10; 0 > nebo přirážka n-tého hodno-
ceného znaku v kvalitativním pásmu V. 
v intervalu < 0; 10 >,

vn ........ váha n-tého znaku.
(6) Cena garáže zjištěná porovnávacím způsobem

zahrnuje i cenu příslušenství.
(7) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená 

příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má 
více než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle 
§ 3.

(8) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí.

§ 26
Byt ve vícebytovém domě

(1) Cena bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví
bytů4) v budově typu J a K, jeho vybavení a příslu-
šenství,1) včetně podílu na společných částech
domu5) a jeho vybavení, které je stavebně součástí
stavby, se zjistí vynásobením počtu m2 podlahové
plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1,
základní cenou uvedenou v příloze č. 17 tabulce 
č. 1 a upravenou podle odstavce 2, případně
odstavce 5. Podlahová plocha balkónů se násobí
koeficientem 0,17, podlahová plocha teras 
a sklepů, pokud nejsou místnostmi, koeficientem
0,10. Cena bytu zahrnuje jeho vybavení uvedené 
v příloze č. 2.

(2) Základní cena uvedená v příloze č. 17 tabulce č. 1
se vynásobí koeficientem cenového porovnání
podle vzorce: 

ZCU = ZC x KCP ,

kde

ZCU ... základní cena upravená za m2 podlahové
plochy bytu,

ZC ...... základní cena podle přílohy č. 17 tabulky
č. 1,

KCP ..... koeficient cenového porovnání vypočtený
podle vztahu:

,

kde
KCPn ... koeficient cenového porovnání n-tého

hodnoceného znaku,
vn ........ váha n-tého hodnoceného znaku (tabulka

č. 2 přílohy č. 17).
(3) Popisy hodnocených znaků a jejich váhy zohledňu-

jící míru působení cenových faktorů na cenu bytu
jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 17. Charak-
teristiky jednotlivých kvalitativních pásem hodno-
cených znaků obsahuje tabulka č. 3.

(4) Propočet koeficientů cenového porovnání hodno-
cených znaků KCPn pro jednotlivá kvalitativní
pásma se provede pomocí koeficientu cenového
rozpětí KCR uvedeného u příslušné základní ceny
v tabulce č. 1 přílohy č. 17:

a) KCPn pro I. kvalitativní pásmo = 1 - KCR,

KCR
b) KCPn pro II. kvalitativní pásmo = 1 -         ,

2
c) KCPn pro III. kvalitativní pásmo = 1,000,

KCR
d) KCPn pro IV. kvalitativní pásmo = 1 +        ,

2
e) KCPn pro V. kvalitativní pásmo = 1 + KCR.

Koeficienty se pro další výpočet zaokrouhlují 
na tři desetinná místa.

(5) Jestliže se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 12, 13, 18,
21 a 22 v tabulce č. 3 přílohy č. 17 výrazně liší 
od charakteristik kvalitativních pásem I. a V., 
lze upravit ZCU za m2 podlahové plochy bytu 
o přirážku nebo srážku vyjádřenou v procentech 
a stanovenou podle vzorce

D = 0,1   dn x vn ,

kde
D ......... úprava ZCU v procentech,
n .......... číslo znaku 1, 2, 12, 13, 18, 21 a 22
dn ........ srážka n-tého hodnoceného znaku 

v kvalitativním pásmu I. v intervalu 
<- 10; 0 > nebo přirážka n-tého hodno-

Σ

Σ

,
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ceného znaku v kvalitativním pásmu V. 
v intervalu < 0; 10 >,

vn ........ váha n-tého znaku.
(6) Cena bytu zjištěná porovnávacím způsobem zahr-

nuje i příslušný podíl na ceně příslušenství stavby,
které není stavebně její součástí, jako jsou
zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba
sloužící výhradně společnému užívání.

(7) Pozemky se oceňují samostatně podle části třetí.

§ 26a
Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) (1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty,
jejich vybavení, případně venkovní úpravy 
uvedené v příloze č. 11, kromě položek č. 2.5, 
3.2, 19, 21 a 23, se zjistí vynásobením počtu m3

obestavěného prostoru, určeného způsobem uve-
deným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou 
v příloze č. 17a, tabulce č. 1a až 1d a upravenou
podle odstavce 2, případně odstavce 5. V ceně
rekreační chaty a zahrádkářské chaty je přimě-
řeně zahrnuto jejich vybavení uvedené v příloze 
č. 7.

(2) Základní cena uvedená v příloze č. 17a tabulce 
č. 1a až 1d se násobí koeficientem cenového
porovnání podle vzorce:

ZCU = ZC x KCP,

kde
ZCU ....základní cena upravená za m3 obestavě-

ného prostoru,
ZC ....... základní cena podle přílohy č. 17a tabulky

č. 1a až 1d,
KCP .... koeficient cenového porovnání vypočtený

podle vztahu:

kde
KCPn .... koeficient cenového porovnání n-tého

hodnoceného znaku,
vn ........ váha n-tého hodnoceného znaku (tabulka

č. 2 přílohy č. 17a).

(3) Popisy hodnocených znaků a jejich váhy zohled-
ňující míru působení cenových faktorů na cenu
rekreační chaty a zahrádkářské chaty jsou 
uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 17a. Charakte-
ristiky jednotlivých kvalitativních pásem hodno-
cených znaků obsahuje tabulka č. 3 přílohy 
č. 17a.

(4) Propočet koeficientů cenového porovnání 
hodnocených znaků KCPn pro jednotlivá kva-
litativní pásma se provede pomocí koeficientu
cenového rozpětí KCR uvedeného u příslušné
základní ceny v tabulce č. 1a až 1d přílohy 
č. 17a:

a) KCPn pro I. kvalitativní pásmo = 1 - KCR,

KCR

b) KCPn pro II. kvalitativní pásmo = 1 -         ,
2

c) KCPn pro III. kvalitativní pásmo = 1,000,
KCR

d) KCPn pro IV. kvalitativní pásmo = 1 +        ,
2

e) KCPn pro V. kvalitativní pásmo = 1 + KCR.

Koeficienty se pro další výpočet zaokrouhlují 
na tři desetinná místa.

(5) Jestliže se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 5, 8 
a 10 v tabulce č. 3 přílohy č. 17a výrazně liší 
od charakteristik kvalitativních pásem I. a V., 
lze upravit ZCU za m3 obestavěného prostoru 
o přirážku nebo srážku vyjádřenou v procentech 
a stanovenou podle vzorce:

D = 0,1   dn x vn ,

kde
D ......... úprava ZCU v procentech,
n ......... číslo znaku 1, 2, 5, 8 a 10,
dn ........ srážka n-tého hodnoceného znaku v kva-

litativním pásmu I. v intervalu <-10;0>
nebo přirážka n-tého hodnoceného znaku
v kvalitativním pásmu V. v intervalu
<0;10> ,

vn ........ váha n-tého znaku.

(6) Není-li základní cena rekreační a zahrádkářské
chaty uvedena v příloze č. 17a, zjistí je jejich cena
podle § 6.

(7) Pozemky se ocení samostatně podle části 
třetí.

,
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ČÁST TŘETÍ
OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ

§ 27
Cenová mapa stavebních pozemků 

(1) Cenová mapa stavebních pozemků (§ 10 zákona)
obce obsahuje textovou a grafickou část.

(2) Textová část ve formátu A4 obsahuje
a) věcnou analýzu základny místního trhu 

s nemovitostmi a komentář k možnostem jeho
dalšího rozvoje zejména ve vztahu k velikosti 
a charakteru obce, vnitřním i vnějším fakto-
rům a místním zvláštnostem, které ovlivňují
jeho kvalitu,

b) popis předlohy použitého mapového pod-
kladu a jeho kvality z hlediska souladu stavu
evidovaného v katastru nemovitostí se skuteč-
ným stavem v terénu,

c) komentář ke zdrojům cen použitým pro vypra-
cování grafické části a výsledky jejich rozboru,

d) popis postupu zpracování a předpoklad další
doby účinnosti.

(3) Grafická část složená do formátu A4 obsahuje
a) mapu se zobrazením stavebních pozemků 

na území obce v měřítku rovném nebo větším
1:5000,

b) popisné údaje (názvy obcí, názvy katastrálních
území, místních částí obce, náměstí a ulic,
popřípadě parcelní čísla pozemků),

c) ceny jednotlivých stavebních pozemků, popří-
padě ceny vymezených skupin parcel se shod-
ným účelem užití a stejnou stavební vybave-
ností.

(4) Případný nesoulad v členění oceňovaného
pozemku (§ 9 zákona) podle cenové mapy 
stavebních pozemků obce s jeho skutečným 
stavem se kromě věcného zdůvodnění prokazuje
aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, 
snímkem z katastrální mapy (případně geometric-
kým plánem, došlo-li u oceňovaného pozemku 
ke změně hranice nebo její části), vyjádřením
místně příslušného stavebního úřadu, potvrzují-
cího, že k oceňovanému pozemku nebylo vydáno
územní rozhodnutí9) nebo stavební povolení10)

ani nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby,11)

a potvrzením útvaru obce, který cenovou mapu
stavebních pozemků obce zpřístupňuje veřej-
nosti.

(5) Není-li stanovena cena stavebního pozemku 
v cenové mapě stavebních pozemků, zjistí se cena
stavebního pozemku podle § 28.  

§ 28 
Stavební pozemek neuvedený 

v cenové mapě stavebních pozemků

(1) Základní cena za m2 stavebního pozemku vede-
ného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha
a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užíva-
ného činí:
a) 2 050 Kč v hlavním městě Praze, 
b) v obcích, jejichž katastrální území sousedí 

s některým z katastrálních území hlavního
města Prahy částku vypočtenou podle vzorce

ZC= Cp x 4,00,

kde 
Cp ........ cena pozemku v Kč (zaokrouhlená na dvě

desetinná místa) vypočtená podle vzorce

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

kde
a .......... je počet obyvatel v obci; pro a vždy platí 

a 1000, v případě, že počet obyvatel je
nižší než 1000, použije se a = 1000,

c) 1100 Kč v Brně, Ostravě, 
d) v obcích, jejichž katastrální území sousedí 

s katastrálním územím města uvedeného pod
písmenem c), částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 3,50 s tím, že v Bohumíně činí
základní cena 400 Kč a v Hlučíně 300 Kč,

e) 800 Kč v Českých Budějovicích, Františkových
Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových
Varech, Liberci, Mariánských Lázních, 
Olomouci, Opavě, Pardubicích, Plzni, 
Ústí nad Labem a Zlíně,

f) v obcích, jejichž katastrální území sousedí 
s katastrálním územím alespoň jednoho města
uvedeného pod písmenem e), částku vypočte-
nou podle vzorce

ZC = Cp x 3,00 s tím že v Otrokovicích činí
základní cena 400 Kč a v Přelouči 200 Kč,

____________________

9)
§ 32  odst. 1 písm. a), b), e) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

10)
§ 66 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

11)
§ 90 zákona č. 50/1976 Sb. 

>>
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g) 500 Kč v Českém Krumlově, Havířově, 
Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích,
Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech 
a Teplicích, 

h) v obcích, jejichž katastrální území sousedí 
s katastrálním územím alespoň jednoho města
uvedeného pod písmenem g), částku vypočte-
nou podle vzorce

ZC = Cp x 2,50 s tím, že v Bílině a Krupce činí
základní cena 200 Kč, v Litvínově 300 Kč 
a v Orlové 400 Kč,

i) 400 Kč ve městech, která byla k 31. prosinci
200212) sídly okresních úřadů a nejsou uvedena
pod písmeny e) a g),

j) v obcích, jejichž katastrální území sousedí 
s katastrálním územím alespoň jednoho města
uvedeného pod písmenem i), částku vypočte-
nou podle vzorce

ZC = Cp x 2,00 s tím, že v České Třebové 
a v Jirkově činí základní cena 250 Kč 
a v Novém Boru 200 Kč,

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

ZC = Cp x 1,00,

l) u obce, která má více katastrálních území 
a některé její katastrální území je odloučené
tak, že nesousedí s jiným katastrálním územím
téže obce, se u tohoto odloučeného katastrál-
ního území základní cena uvedená pod pís-
meny a) až k) upraví koeficientem 0,65.

(2) Cena uvedená v odstavci 1 se upraví přirážkami 
a srážkami podle přílohy č. 18 tabulky č. 1 se zdů-
vodněním a koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp

z přílohy č. 36.
(3) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného 

k zastavění rozhodnutím o umístění stavby13) nebo
stavebním povolením,10) kromě pozemků uvede-
ných v odstavcích 7 a 10, je cena uvedená 

v odstavci 1 písm. a) až l) upravená podle přílohy
č. 18 tabulky č. 1 se zdůvodněním a násobená koe-
ficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36. Při-
tom platí, že
a) je-li z rozhodnutí o umístění stavby nebo 

ze stavebního povolení jednoznačně zřejmá
budoucí skutečně zastavěná část pozemku,
násobí se cena zbývající části pozemku   koefi-
cientem 0,40, totéž platí, je-li zvláštním práv-
ním předpisem14) stanovená nejvyšší pří-
pustná zastavěnost pozemku,

b) není-li z rozhodnutí o umístění stavby nebo
stavebního povolení zřejmá budoucí skutečně
zastavěná část pozemku, násobí se cena 
pro celý pozemek koeficientem 0,80.

(4) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného
rozhodnutím o využití území15) pro skládky, skla-
dové, odstavné a manipulační plochy nebo
pozemku takto již užívaného, s výjimkou pozemku
oceňovaného podle odstavce 11, je cena uvedená 
v odstavci 1 písm. a) až l) vynásobená koeficien-
tem 0,50. Tato cena se upraví podle přílohy č. 18
tabulky č. 1 a koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp

z přílohy č. 36.
(5) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného

rozhodnutím o využití území15) pro sportoviště 
a rekreační plochy15a) nebo pozemku takto již uží-
vaného, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l)
vynásobená koeficientem 0,50, nejvýše však 75 Kč.
Tato cena se upraví podle přílohy č. 18 tabulky 
č. 1 a koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy
č. 36.

(6) Základní cenou za m2 stavebního pozemku 
pro rekreační a zahrádkářské chaty je cena uve-
dená v odstavci 1 písm. a) až l) násobená koefici-
entem 0,75, nejvýše však 500 Kč. Tato cena se
upraví podle přílohy č. 18 tabulky č. 2 se zdůvod-
něním a koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z pří-
lohy č. 36.

(7) Cena za m2 nezastavěného pozemku určeného 
k zastavění rekreační nebo zahrádkářskou chatou
rozhodnutím o umístění stavby13) nebo stavebním
povolením10) je cena uvedená v odstavci 6. Přitom
platí, že

____________________

12)
§ 44 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech.
Čl. CXVII bod 1 zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

13)
§ 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

14)
Například vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění
nařízení hl. m. Prahy č. 7/2001 a nařízení hl. m. Prahy č. 26/2001.

15)
§ 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

15a)
Tabulka č. 2 kód 20 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č.  210/1993 Sb., a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992
Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.,
vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.
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a) je-li z rozhodnutí o umístění stavby nebo 
stavebního povolení jednoznačně zřejmá
budoucí skutečně zastavěná část pozemku,
ocení se zbývající část pozemku cenou násobe-
nou koeficientem 0,40,

b) není-li z rozhodnutí o umístění stavby 
nebo ze stavebního povolení zřejmá 
budoucí skutečně zastavěná část pozemku,
násobí se cena pro celý pozemek koefi-
cientem 0,80.

(8) Cenou za m2 zahrady nebo ostatní plochy, které
tvoří jednotný funkční celek se stavbou a staveb-
ním pozemkem oceněným podle cenové mapy sta-
vebních pozemků nebo podle odstavců 2 a 6, 
je cena stanovená podle odstavců 2 a 6 násobená
koeficientem 0,40.

(9) Pozemky oceňované podle odstavce 10 a podle 
§ 31 odst. 3 a 4 a § 32 odst. 6 a 7 netvoří jednotný
funkční celek.

(10) Pozemky vedené v katastru nemovitostí v druhu
ostatní plochy se způsobem využití dráha, dálnice,
silnice, ostatní komunikace a ostatní dopravní 
plocha, která není součástí pozemní komunikace,
jakož i pozemky k uvedeným účelům již užívané 
a dále pozemky k uvedeným účelům určené 
rozhodnutím o umístění stavby13) nebo stavebním
povolením10) se ocení podle odstavce 1 a vynásobí
se koeficientem 0,60. Takto zjištěná cena se 
dále neupravuje. Jsou-li tyto pozemky užívány 
k podnikání za úplatu zejména ve funkčním spo-
jení se stavbami komerčního charakteru (např.
parkoviště obchodních domů, ubytovacích a stra-
vovacích zařízení), zjistí se jejich cena podle
odstavců 1 a 2.

(11) Základní cena pozemku, na který bylo vydáno 
rozhodnutí o využití území, týkající se těžebních 
a jim podobných nebo s nimi souvisejících prací,
zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů 
a výsypek, kromě pozemků určených k asanaci,16) se
stanoví podle odstavce 1 písm. a) až l) a násobí se
koeficientem 0,50. Tyto ceny se dále neupravují.

(12) Pozemek vedený v katastru nemovitostí v druhu
pozemku zastavěná plocha a nádvoří se bez
ohledu na skutečný rozsah zastavění ocení podle
odstavce 1 a 2 nebo podle odstavce 6.

(13) Je-li na pozemku, ke kterému bylo vydáno 
rozhodnutí o umístění stavby13) nebo rozhodnutí 
o využití území,15) stavba, ocení se pozemek podle
skutečného účelu užití.

(14) Pro způsob ocenění pozemků jsou rozhodující 
kritéria uvedená v jednotlivých odstavcích. 
Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená
současně ve více odstavcích, platí pro způsob 
ocenění toto pořadí použití odstavců: 6, 7, 1, 3, 4,
5, 11, 10, 8.

(15) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 13 nesmí být
nižší než 7 Kč za m2.

§ 29
Zemědělský pozemek

(1) Základní cena pozemku zapsaného v katastru
nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmel-
nice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní
porost se zjistí podle bonitovaných půdně ekolo-
gických jednotek, které jsou uvedeny v příloze 
č. 19.

(2) Základní cena podle odstavce 1 se upraví přiráž-
kami a srážkami o vlivy podle přílohy č. 20 se zdů-
vodněním a koeficientem Kp podle přílohy č. 36.

(3) Je-li potvrzeno Pozemkovým úřadem, že zeměděl-
ský pozemek nebyl bonitován, použije se k jeho
ocenění průměrná základní cena zemědělských
pozemků v katastrálním území uvedená ve zvlášt-
ním právním předpise.17) Tato cena se upraví podle
přílohy č. 20 se zdůvodněním a koeficientem Kp

z přílohy č. 36
(4) Cena zjištěná podle odstavce 2 a 3 nesmí být nižší

než 0,70 Kč za m2.

§ 30
Lesní pozemek a nelesní pozemek

s lesním porostem

(1) Základní cena lesního pozemku a nelesního
pozemku s lesním porostem (dále jen „lesní poze-
mek“) se zjistí podle ceny plošně převládajících
souborů lesních typů v porostní skupině. Cena les-
ního pozemku je součtem cen jeho částí v jednot-

____________________

16)
§ 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb. a zákona
č. 168/1993 Sb.

17)
Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských
pozemků.
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livých porostních skupinách, které jsou na něm
vymezeny. Ceny za m2 pro jednotlivé soubory les-
ních typů jsou uvedeny v příloze č. 21.

(2) Pokud soubor lesních typů na oceňovaném
pozemku není v příloze č. 21 uveden, použije se
cena souboru nejblíže srovnatelného.

(3) Základní cena podle odstavce 1 se upraví srážkami
podle přílohy č. 22 se zdůvodněním a koeficientem
Kp  z přílohy č. 36. Tato cena nesmí být nižší než
0,70 Kč za m2.

§ 31
Jiné pozemky

(1) Pozemky, které podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona
nejsou stavebními, ale jsou zahrnuty do platného
územního plánu obce nebo regulačního plánu18)

jako pozemky určené k zastavění, se ocení podle 
§ 28 odst. 1, 2, 5 a 6 a 10 a násobí se koeficientem
0,30. 

(2) Cenou za m2 zahrady nebo ostatní plochy, které
sousedí se stavbou a stavebními pozemky vede-
nými v katastru nemovitostí jako zastavěná plo-
cha a nádvoří nebo s pozemkem k tomuto účelu 
již užívaným, oceněnými podle cenové mapy 
stavebních pozemků nebo podle § 28 odst. 1, 2
nebo 6, jsou-li společně užívány vlastníkem nebo
uživatelem sousedícího stavebního pozemku 
a nejde-li o zahradu nebo ostatní plochu ve vlast-
nictví vlastníka sousedícího stavebního pozemku,
je cena stanovená podle § 28 odst. 1, 2 nebo 6
násobená koeficientem 0,40.

(3) Hospodářsky nevyužitelný pozemek a neplodná
půda se oceňují cenou ve výši 30 % průměrné
základní ceny zemědělského pozemku17) upravené
přirážkou podle příslušné položky č. 1 přílohy 
č. 20. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvod-
nění snížit až o 50 %, avšak nesmí být nižší než
0,70 Kč/m2.

(4) Cena pozemku neuvedeného v odstavcích 1, 2 a 3
a pozemku, který prokazatelně není stavebním,
zemědělským a lesním pozemkem ani pozemkem
vodní nádrže a ostatní vodní plochy19) se ocení
cenou ve výši 
a) 7 % ze základní ceny stavebního pozemku

podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), jsou-li tyto
pozemky umístěny v zastavěné části obce nebo
je-li kterýkoliv bod na jejich hranici vzdušnou
čarou vzdálen do 200 m od souvisle zastavěné
části obce,

b) 5 % ze základní ceny stavebního pozemku
podle § 28 odst. 1 písm. a) až l) v ostatních
případech.

(5) Na základě věcného zdůvodnění lze ceny podle
odstavce 4 snížit až o 50 %.

(6) Cena zjištěná podle odstavců 1, 2, 4 a 5 nesmí být
nižší než 7 Kč za m2.

ČÁST ČTVRTÁ
OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ

VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM

§ 31a

(1) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím,
včetně pozemků a trvalých porostů, obsahující
alespoň dvě stavby, které by se oceňovaly 
při nákladovém způsobu ocenění podle § 3, jako
celek jednomu nebo více nájemcům bez rozlišení
nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě
pozemky, ocení se výnosovým způsobem.

(2) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím, 
bez pozemků a trvalých porostů, obsahující alespoň
dvě stavby, které by se oceňovaly při nákladovém
způsobu ocenění podle § 3, jako celek jednomu
nebo více nájemcům bez rozlišení nájemného 
na jednotlivé stavby, ocení se výnosovým způsobem.

§ 31b

(1) Cena nemovitostí uvedených v § 31a zjištěná výno-
sovým způsobem se stanoví podle § 22 odst. 1, 2, 3
s tou odchylkou, že míra kapitalizace se použije
podle základního účelu užití souboru staveb.

(2) Roční nájemné zjištěné podle § 22 odst. 2 a 3 se
sníží o částky vypočtené podle ustanovení § 22
odst. 4 písm. a), c) až g).

(3) Ustanovení § 22 odst. 5 platí obdobně.

ČÁST PÁTÁ
OCEŇOVÁNÍ RYBNÍKŮ A VODNÍCH NÁDRŽÍ

§ 32

(1) Cena rybníku určeného pro chov ryb a vodní drů-
beže CRI se zjistí jako součet ceny pozemku CPI

a ceny stavby CSI podle vzorce

____________________

18)
§ 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb.

19)
Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,
ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. 
a vyhlášky č. 163/2001 Sb. 
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CRI = CPI + CSI.

(2) Cena rybníku neuvedeného v odstavci 1 a malé
vodní nádrže CRII se zjistí jako součet ceny
pozemku CPII a ceny stavby CSII podle vzorce

CRII = CPII + CSII.

(3) Cena velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže 
a ostatní vodní plochy se zjistí jako součet ceny
pozemku a ceny stavby na něm postavené.

(4) Cena stavby rybníku a malé vodní nádrže uvedené
v odstavcích 1 a 2 se zjistí podle výše nákladů, které
by bylo nutné vynaložit na jejich pořízení v místě
stavby v době jejich ocenění, a násobí se koefici-
enty KR1 až KR8, Ki a Kp podle vzorců uvedených
pod písmeny a) a b) s tím, že výpočet ceny stavby,
charakteristika a hodnoty koeficientů KR1 až KR8

jsou uvedeny v příloze č. 23, koeficient Ki v příloze
č. 35 a koeficient Kp v příloze č. 36. Přitom platí
a) pro rybník s chovem ryb a vodní drůbeže

CSI = CSRI x KR1 x KR2 x KR3 x KR4 x KR5

x KR6 x KR7 x KR8 x Ki x Kp,

b) pro ostatní rybník a malou vodní nádrž

CSII = CSRII x KR1 x KR2 x Ki x Kp.

(5) Cena stavby velké vodní nádrže, ostatní vodní
nádrže a ostatní vodní plochy se zjistí podle části
druhé.

(6) Cena za m2 pozemku rybníku a malé vodní nádrže
uvedená v odstavcích 1 a 2 (CPI, CPII) a cena
pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o umís-
tění stavby11) nebo stavební povolení12) ke stavbě
rybníku a malé vodní nádrže, činí: 
a) 6 % ceny, která se zjistí ze základní ceny sta-

vebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a)
až l), jsou-li tyto pozemky umístěny v zasta-
věné části obce nebo je-li kterýkoliv bod 
na jejich hranici vzdálen vzdušnou čarou 
do 200 m od souvisle zastavěné části obce,

b) 4 % ceny, která se zjistí ze základní ceny sta-
vebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a)
až l) v ostatních případech. 

(7) Cena pozemku velké vodní nádrže, ostatní vodní
nádrže a ostatní vodní plochy a  cena pozemku, 
na který bylo vydáno rozhodnutí o umístění

stavby11) nebo stavební povolení12) ke stavbě velké
vodní nádrže, ostatní vodní nádrže, případně 
i ostatní vodní plochy, činí 3 % ze základní ceny
stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) 
až l). 

(8) Základní ceny, koeficienty, přirážky a srážky
mohou být upraveny jen výjimečně na základě
průkazného zdůvodnění.

ČÁST ŠESTÁ
OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ

Lesní porost na lesním pozemku

§ 33

(1) Cena lesního porostu na lesním pozemku je souč-
tem cen jednotlivých skupin dřevin uvedených 
v příloze č. 24 v poměru jejich plošného zastou-
pení v porostu.

(2) Základní cena za m2 jednotlivých skupin dřevin se
zjistí podle vzorce

Ha = [(Au - c) x fa + c] x Ba x Kv x Kp,

kde
Ha ....... cena skupiny dřevin ve věku ke dni oce-

nění,
Au ....... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku

obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,
c ......... náklady na zajištěnou kulturu,
fa ........ věkový hodnotový faktor pro obmýtí u,

věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stu-
peň,

Ba ....... zakmenění ve věku ke dni ocenění,
Kv ....... věkový koeficient lesního porostu (§ 35

odst. 2),
Kp ....... koeficient prodejnosti uvedený v příloze

č. 36.

(3) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, 
o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se zji-
stí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hos-
podářské osnovy20) a ověří se, popřípadě upraví
podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonit-
ních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze
č. 25.

(4) Cena mýtní výtěže Au ve věku u podle jednotlivých
skupin dřevin, obmýtí a bonitních stupňů je uve-

____________________

20)
§ 24 až 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
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dena v příloze č. 26; pro obmýtí neuvedené v pří-
loze č. 26, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřa-
zeného skupinám dřevin v příloze č. 24, se cena
mýtní výtěže Au zjistí jako přiměřená hodnota
interpolací.

(5) Obmýtí u se přebírá z lesního hospodářského
plánu nebo z lesní hospodářské osnovy. Je-li v nich
uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí 
pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze 
č. 26, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí.
Je-li v lesním hospodářském plánu nebo v lesní
hospodářské osnově uvedeno obmýtí vyšší než 
v příloze č. 26, ve které je stanoveno nejvyšší
obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se 
pro ocenění toto nejvyšší obmýtí.

(6) Náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin
dřevin jsou uvedeny v příloze č. 27. Náklady 
na zajištěnou kulturu zahrnují výdaje na založení
lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, 
na odvrácení případných rizik a na ošetřování 
kultury až do doby zajištění kultury (lesního poro-
stu)21) a nezahrnují náklady vynakládané po uply-
nutí doby zajištění kultury, například náklady 
na péči o mlaziny a náklady na pročistky a proře-
závky.

(7) Věkový hodnotový faktor fa pro příslušné obmýtí
je uveden v příloze č. 28.

(8) Pro obmýtí neuvedené v příloze č. 28, pokud je 
v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dře-
vin v příloze č. 24, se cena za m2 skupiny dřevin
vypočte podle vzorce 

1
Ha = [(Au - c) x fa x        + c] x Ba x Kv x Kp,

uv

kde
fa se převezme z přílohy č. 28 pro nejblíže vyšší

tabulkové obmýtí,
1

je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hod-
uv

nota fuv se převezme z přílohy č. 28 pro věk
odpovídající hledanému obmýtí ze stejného
sloupce jako hodnota fa. 

(9) Je-li skutečný věk dřevin vyšší než obmýtí 
pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č. 28, 
má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna 
a cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle
vzorce

Ha = Au x Ba x Kp. 

(10) Je-li skutečný věk dřeviny vyšší než obmýtí stano-
vené v lesním hospodářském plánu nebo lesní
hospodářské osnově a skutečný věk dřeviny se při-
tom nachází v rozpětí cen mýtní výtěže Aa přiřa-
zené skupinám dřevin v příloze č. 26, má věkový
hodnotový faktor fa hodnotu jedna a cena za m2

skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha = Aa x Ba x Kp,

kde
Aa ....... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku

a (skutečný věk skupiny dřevin) pro pří-
slušný bonitní stupeň zjištěné interpolací
z cen mýtní výtěže uvedených v příloze 
č. 26.

§ 34

(1) Není-li lesní hospodářský plán nebo lesní hospo-
dářská osnova vyhotovena, zjistí se údaje o zastou-
pení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, 
bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti.
Obmýtí se převezme z oblastního plánu rozvoje
lesů pro příslušný hospodářský soubor.

(2) Je-li cena mýtní výtěže Au nižší než náklady 
na zajištěnou kulturu c, například u lesů s nízkou
produkcí, jsou základní cenou lesního porostu
náklady na zajištěnou kulturu c uvedené v příloze
č. 27.

(3) Základní cenou nezajištěné kultury je součet
nákladů vynakládaných v jednotlivých letech
podle stáří kultury uvedený v příloze č. 27, upra-
vený podle podílu skutečného a stanoveného
minimálního počtu jedinců,22) maximálně 1,3
násobku minimálního počtu jedinců.

§ 35
Cenová přirážka, srážky a koeficienty

(1) Základní ceny skupin dřevin zjištěné podle § 33 
a 34 se upraví přirážkou a srážkami podle přílohy
č. 29 tabulek č. 1, 2 a 3 se zdůvodněním a koefici-
entem Kp z přílohy č. 36.

(2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin
nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena
koeficientem vypočteným jako hodnota 1,00 sní-
žená o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny
lesních dřevin násobený hodnotou 0,004/rok (dále
jen „věkový koeficient lesního porostu“).

ƒ

ƒ

____________________

21)
§ 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny 
a sazenicemi lesních dřevin.

22)
§ 16 odst. 5 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
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(3) Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více
druhů srážek, lze základní cenu snížit výjimečně až
o 90 %.

§ 36
Lesní porost na nelesním pozemku

(1) Lesní porost na nelesním pozemku se oceňuje
podle § 33 až 35, popřípadě podle § 37.

(2) Skupina stromů a jejich řady na nelesním
pozemku s výměrou do 1000 m2 nebo ve skupinách
s počtem menším než 50 stromů se oceňují podle
§ 38.

(3) Sousedí-li skupina stromů na nelesním pozemku 
s lesním porostem na lesním pozemku, oceňuje se
podle § 33 až 35 nebo § 37 i v případech, jde-li 
o skupinu menší než 50 stromů nebo je-li 
na výměře menší než 1000 m2.

§ 37

(1) Lesní porost na lesním i nelesním pozemku, který
má výměru do jednoho hektaru včetně, lze ocenit
i postupem podle přílohy č. 30.

(2) Cena lesního porostu je součtem cen zjištěných
pro jednotlivé skupiny dřevin uvedené v příloze 
č. 24.

(3) Cena jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle
vzorce

CSD = VLP x PSD x ZLP x CLP x SSBSD x Kv x KP,

kde
CSD ..... cena skupin dřevin,
VLP ..... výměra lesního porostu v m2,
PSD ..... podíl skupiny dřevin v lesním porostu,
ZLP ..... zakmenění lesního porostu,
CLP ..... cena lesního porostu v Kč za m2 pro jeh-

ličnaté porosty uvedená v tabulce č. 2 
a pro listnaté porosty uvedená v tabulce 
č. 3 přílohy č. 30,

SSBSD.. součinitel srovnávací bonity skupiny dře-
vin uvedený v tabulce č. 1 přílohy č. 30,

Kv ....... věkový koeficient lesního porostu,
Kp ....... koeficient uvedený v příloze č. 36.

§ 38
Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové 

a okrasné rostliny

(1) Základní ceny ovocných dřevin, vinné révy 
a chmelových rostlin jsou uvedeny 
a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 31, části I pro

intenzívní výsadbu a v části II pro zahrádko-
vou výsadbu,

b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze
č. 32 v části I pro intenzivní výsadbu a v části II
pro extenzivní výsadbu,

c) pro chmelové rostliny včetně zařízení chmel-
nic v příloze č. 33.

(2) Ceny okrasných rostlin jsou uvedeny v příloze č. 34.
(3) Základní ceny podle odstavců 1 a 2 se upraví koe-

ficientem Kp z přílohy č. 36.

ČÁST SEDMÁ
OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV 

VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV 
A PRÁV NA OZNAČENÍ

A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH
POZNATKŮ

§ 39

Při oceňování majetkových práv, která jsou obsahem
průmyslových práv a práv na označení nebo vyplývají-
cích z jejich užití a výrobně technických a obchodních
poznatků (know-how) (dále jen „majetkových práv“),
které jsou obsahem práv souvisejících s právem autor-
ským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetko-
vých práv pořizovatelů databáze výnosovým způsobem
se cena zjistí podle vzorce

Cv =

kde
Cv ....... cena majetkového práva zjištěná výnoso-

vým způsobem,
zj ......... roční čistý výnos užívání práva v letech, 

po které bude právo užíváno, zjištěný
postupem podle § 17 odst. 2 písm. a)
zákona nebo roční čistý výnos zjištěný
podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona, 

p ......... míra kapitalizace v procentech uvedená 
v příloze č. 15, 

j .......... pořadové číslo roku, ve kterém bude
právo užíváno,

,
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n ......... počet let, po které bude právo užíváno, 
nejvýše však počet let podle § 17 odst. 3
zákona.

ČÁST OSMÁ
OCEŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH VĚCÍ MOVITÝCH 

A SLUŽEB

§ 40
Věc movitá a služba, jejíž cena není 

ve smlouvě sjednána

Věc movitá a služba, jejíž cena není ve smlouvě 
sjednána, se oceňuje 

a) cenou sjednanou23) prodávajícím za stejnou
nebo porovnatelnou věc nebo službu s ostat-
ními kupujícími v době uzavření smlouvy,
pokud není nepřiměřeně vyšší nebo nižší než
cena obvyklá (§ 2 odst. 1 zákona),

b) cenou obvyklou (§ 2 odst. 1 zákona), nelze-li
cenu podle písmene a) zjistit.

§ 41 
Bezplatně rozšiřované noviny

Bezplatně rozšiřované noviny, zejména financované
z příjmů za zveřejněné inzeráty, se oceňují cenou obvy-
klou (§ 2 odst. 1 zákona) rovnou nule.

§ 42
Ubytování v podnikové ubytovně

Ubytování v podnikové ubytovně, poskytované 
osobám, které mají zvláštní vztah k plátci daně,24) se
oceňuje cenou sjednanou s těmito osobami. Pokud 
je ubytování těmto osobám poskytnuto bezplatně, 
oceňuje se cenou sjednanou s těmito osobami v jiných 
případech, kdy nebylo ubytování poskytnuto bezplatně.

§ 43
Rekreační ubytování a stravování a navazující služby

(1) Služby rekreačního ubytování a stravování a nava-
zující služby, například doprava, půjčování spor-
tovních předmětů, které právnická nebo fyzická
osoba poskytuje osobám majícím zvláštní vztah 
k plátci daně24) bezúplatně nebo za částečnou
úplatu, se oceňují
a) cenou sjednanou při nákupu od jiné právnické

nebo fyzické osoby, pokud je neposkytuje 
ve vlastním rekreačním zařízení,

b) cenou sjednanou při jejich poskytování 
ve vlastním rekreačním zařízení; pokud jsou
tyto služby poskytnuty bezplatně, oceňují se
cenou sjednanou s těmito osobami v jiných
případech, kdy nebyly poskytnuty bezplatně.

(2) Oceňování podle odstavce 1 se uplatní i při posky-
tování služeb formou poukazu na rekreaci.

§ 44 
Bezplatné stravování vlastních zaměstnanců

Poskytuje-li zaměstnavatel svým zaměstnancům24)

bezplatné stravování, oceňuje se cenou sjednanou, 
za kterou dodává závodní stravování jiným odběrate-
lům. V ostatních případech, zejména pokud nedodává
zaměstnavatel závodní stravování jiným odběratelům 
a bezplatnost stravování vyplývá z příspěvku ze sociál-
ního fondu, se oceňuje cenou sjednanou se zaměstnan-
cem, která se rovná nule.

§ 45
Veřejná doprava

Služby letecké, železniční, autobusové, vodní a měst-
ské hromadné dopravy, poskytované jejich provozova-
telem osobám uvedeným ve zvláštním předpise24) se 
slevou z ceny sjednané s ostatními kupujícími, se oce-
ňují touto sníženou sjednanou cenou.

§ 46
Bezplatná inzerce

Bezplatná inzerce na základě vyplnění a odevzdání
kupónu přiloženého do zakoupených novin nebo v nich
otištěného redakcí těchto novin se oceňuje cenou sjed-
nanou při jejich nákupu.

ČÁST DEVÁTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 47
Používání koeficientů prodejnosti

(1) Pro stavby oceňované podle § 7, 8, 9, 10, případně
11, pokud tvoří příslušenství staveb oceňovaných
podle § 3, 4, 5 a 6 se použijí koeficienty prodej-
nosti těchto staveb z přílohy č. 36. Jestliže stavby
oceňované podle § 7, 8, 9, 10, případně 11 tvoří
příslušenství více staveb oceňovaných podle § 3, 4,
5 a 6, bez možnosti rozlišení, použije se nejnižší
Kp těchto staveb. Jestliže stavby oceňované podle

____________________

23)
§ 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.

24)
§ 6 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 17/2000 Sb. a zákona č. 141/2001
Sb.
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§ 4 plní funkci venkovních úprav nebo příslušen-
ství ke stavbám oceňovaným podle § 3, 5 a 6, pou-
žijí se koeficienty prodejnosti těchto staveb,
slouží-li více stavbám bez možnosti rozlišení,
postupuje se obdobně. Pokud stavby oceňované
podle § 7, 9, 10, případně 11 netvoří příslušenství
žádné stavby oceňované podle § 3, 4, 5 a 6, použije
se koeficient prodejnosti stavby oceňované podle
§ 4. Je-li oceňován byt nebo nebytový prostor
podle § 13, použije se koeficient prodejnosti podle
druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo
nebytový prostor nachází s tím, že rozestavěnému
bytu v budově typu J nebo K přísluší Kp ze sloupce
13.

(2) Pokud stavby oceňované podle § 7, 9 a 10 tvoří 
příslušenství bytů nebo nebytových prostorů oce-
ňovaných podle § 13, použije se pro ně koeficient
prodejnosti druhu stavby, ve které se oceňovaný
byt nebo nebytový prostor nachází.

(3) Pro pozemek se použije koeficient prodejnosti 
té stavby, která netvoří příslušenství jiné stavby.
Je-li na jednom pozemku umístěno více druhů 
staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5,  6 a 25 použije
se pro ocenění pozemku nejnižší koeficient pro-
dejnosti příslušející stavbám oceňovaným podle 
§ 3, 5, 6 a 25, které netvoří příslušenství jiných 
staveb. Totéž platí, jsou-li na takovém pozemku 
i stavby oceňované podle § 7, 8, 9 a 10 případně 11.
Jsou-li na jednom pozemku oceňované stavby
podle § 4, popřípadě i stavby oceňované podle 
§ 7, 8, 9, 10 a 11, použije se koeficient příslušný 
ke stavbám oceňovaným podle § 4. Jsou-li 
na pozemku pouze stavby oceňované podle § 7, 9,
10, případně 11, použije se koeficient prodejnosti
stavby oceňované podle § 4. Není-li na pozemku
žádná stavba a nebylo vydáno ani územní rozhod-
nutí o umístění stavby nebo využití území, použije
se koeficient ze sloupce 11 přílohy č. 36. Pro oce-
nění pozemků ve funkčním celku - zahrada,
ostatní plocha - se použije koeficient prodejnosti
stejný jako pro druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří. Je-li v jednotném funkčním celku více
pozemků v druhu zastavěná plocha a nádvoří,
postupuje se obdobně.

(4) Je-li na pozemek vydáno územní rozhodnutí 
o umístění stavby, použije se koeficient prodej-
nosti budoucí stavby. Je-li na pozemek vydáno
rozhodnutí o využití území, použije se koeficient
prodejnosti ze sloupce 9 přílohy č. 36. Při důvod-
ných pochybnostech o určení budoucí stavby se
použije koeficient prodejnosti ze sloupce 11 pří-
lohy č. 36.  

(5) Je-li pozemek určen k zastavění podle platného
územního plánu obce nebo regulačního plánu,
použije se koeficient prodejnosti podle předpoklá-
daného funkčního využití plochy.

(6) U pozemku příslušejícího k bytu nebo nebyto-
vému prostoru, oceňovaným podle § 13, se použije
koeficient prodejnosti druhu stavby, ve které se
oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází 
s tím, že pro pozemek příslušející k rozestavě-
nému bytu v budově typu J nebo K se použije Kp

ze sloupce 13.
(7) Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36,

kromě koeficientu prodejnosti pro pozemek oce-
něný podle § 28 odst. 5, 29, 30, stavby oceněné
podle § 32 a trvalý porost oceněný podle § 33 
až 38, lze snížit nebo zvýšit až o 20 % hodnoty koe-
ficientu v odůvodněných případech, doložených
zejména fotodokumentací či mapovým podkla-
dem. Důvodem úpravy musí být odchylnost 
od běžných podmínek v oceňované lokalitě v čle-
nění dle přílohy č. 36, a to v občanské vybavenosti,
dopravním spojení, historickém významu oblasti, 
v mimořádných klimatických podmínkách, a nebo
jiné závažné důvody ve vztahu k oceňované nemo-
vitosti, které výrazně ovlivní zjištěnou cenu.
Zohlednit lze i morální opotřebení stavby. 
Příslušný koeficient prodejnosti uvedený v pří-
loze č. 36 a způsob úpravy koeficientu prodej-
nosti včetně řádného zdůvodnění je součástí oce-
nění.

§ 48

Při oceňování nemovitostí se výsledná zjištěná cena,
kromě ceny stavebních pozemků zjištěné podle cenové
mapy stavebních pozemků, sníží o ceny věcných 
břemen váznoucích na nemovitostech zjištěné podle 
§ 18 zákona.

§ 49

Celková cena zjištěná podle části první až šesté se
zaokrouhlí na desetikoruny a cena zjištěná podle části
sedmé se zaokrouhlí na koruny.

§ 50

Zrušuje se:
1. vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oce-
ňování majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku),
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2. vyhláška č. 127/1999 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997
Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku),

3. vyhláška č. 173/2000 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997
Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění
vyhlášky č. 127/1999 Sb.,

4. vyhláška č. 338/2001 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky 
č. 173/2000 Sb.,

5. vyhláška č. 325/2002 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997
Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění
pozdějších předpisů.

§ 51
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
2003.

Vyhláška Ministerstva financí č. 452/2003 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., nabyla 
účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Vyhláška Ministerstva financí č. 640/2004 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb. a vyhláška 
č. 452/2003 Sb., nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
2005.
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Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují
jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet
se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo 
v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě
desetinná místa.

1. Délky

(1) Délky se uvádějí v metrech. Při kontrolním
měření se původní délka považuje za správnou,
pokud se kontrolní měření neodlišuje o více než
1 % z původně naměřené délky u staveb oceňo-
vaných podle § 3, § 5 až 8 a § 11.

(2) Délky pro zjištění zastavěné plochy staveb se
měří v ortogonálním průmětu do vodorovné
roviny.

(3) Měření staveb oceňovaných za jednotku délky
se provádí u:
a) podzemních potrubí, kabelových tras, pří-

pojek a podezdívek plotů po povrchu
terénu,

b) nadzemních silnoproudých a slaboproudých
vedení jako součet nejkratších vzdušných
vzdáleností mezi podporami, přičemž k prů-
hybu se nepřihlíží,

c) nadzemních vedení ostatních ve skutečných
délkách.

(4) Pro zjištění plošných výměr zpevněných ploch 
a komunikací se měří skutečné rozměry.

2. Zastavěná plocha stavby (ZP)

(1) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha
ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce
svislých konstrukcí všech nadzemních i podzem-
ních podlaží do vodorovné roviny. Izolační při-
zdívky se nezapočítávají.

(2) Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se
rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty
vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních
podlaží do vodorovné roviny.

(3) Zastavěnou plochou podzemní části stavby se
rozumí plocha ohraničená ortogonálními prů-
měty vnějšího líce svislých konstrukcí všech pod-
zemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační
přizdívky se nezapočítávají.

3. Měření podlaží

(1) Podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby
o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená
a) dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží,
b) nahoře dolním lícem podlahy následujícího

podlaží,
c) u nejvyššího podlaží horním lícem stropní

konstrukce, případně podlahy půdy, u střech,
resp. částí bez půdního prostoru průměrnou
rovinou horního líce zastřešení,

d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví,
která nemají strop, vnějším lícem hřebene
střechy.

(2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se
rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně
1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený
k účelovému využití.

(3) Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za
podzemní podlaží se považuje každé podlaží,
které má úroveň horního líce podlahy v průměru
níže než 0,80 m pod úrovní okolního terénu ve
styku s lícem stavby. Pro výpočet průměru se uva-
žují místa ve čtyřech reprezentativních rozích
posuzovaného podlaží.

(4) Nadzemní podlaží (NP) se číslují směrem nahoru
jako první nadzemní podlaží (1. NP), druhé nad-
zemní podlaží (2. NP) a tak dále. Je-li podlaha
části podlaží výše nejméně o jednu a nejvýše 
o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit
jako mezipatro (MeP), s pořadovým číslem odvo-
zeným od podlaží nejblíže nižšího (tedy mezi 1.
NP a 2. NP je 1. MeP).

(5) Podzemní podlaží (PP) se číslují směrem dolů jako
první podzemní podlaží (1. PP), druhé podzemní
podlaží (2. PP) a tak dále. Je-li podlaha části
podlaží níže nejméně o jednu a nejvýše o dvě tře-
tiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezi-
patro (MePP), s pořadovým číslem odvozeným 
od podlaží nejblíže vyššího (tedy mezi 1. NP a 1.
PP je 1. MePP).

(6) Při popisu budovy se uvádí počet nadzemních
podlaží včetně podlaží o menší ploše a obdobně
počet podzemních podlaží, například budova se
čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podla-
žím.

Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí

Příloha č. 1
k vyhlášce 

č. 540/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky

č. 640/2004 Sb.
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3. 1. Výšky podlaží

(1) Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost
mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního
líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu
tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými
trámy se měří po spodní líc podhledu stropu mezi
trámy, u stropů klenbových do spodního líce
vrcholu klenby. U stropů šikmých se zjiš�uje k nej-
vyššímu bodu sešikmení.

(2) Výškou podlaží se rozumí vzdálenost mezi lícem
nášlapných vrstev podlah nižšího a vyššího
podlaží. U jednopodlažních objektů bez půdního
prostoru a u nejvyššího podlaží u staveb s plo-
chou střechou se výškou podlaží rozumí světlá
výška podlaží zvětšená o 0,20 m. V případě růz-
ných výšek v posuzovaném podlaží se uvažuje
výška té části podlaží, která má největší zastavě-
nou plochu. Není-li k dispozici výkresová doku-
mentace řezů budovy v dostačujícím měřítku 
a současně není možno provést měření výšky
podlaží bez nepřiměřených obtíží, je možno
výšku uvažovat z výšky světlé, zvětšené o 0,30 m.
Na tento způsob zjištění výšky je nutno v ocenění
upozornit.
Výškou podlaží, které je podkrovím a nemá
strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy
podlahy podkroví a horním lícem hřebene 
u sedlových střech a nejvyšším vnějším lícem
sešikmení či zaoblení části zastřešení netvořící
přesah u střech ostatních.

(3) Průměrnou výškou podlaží se rozumí vážený prů-
měr všech výšek podlaží oceňované stavby nebo
její části. Jako váha se použijí velikosti zastavěné
plochy příslušného podlaží.

3. 2. Zastavěná plocha podlaží

(1) Zastavěnou plochou podlaží se rozumí plocha
půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy
tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodo-
vých konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. 
U objektů poloodkrytých (bez některých obvodo-
vých stěn) je vnějším obvodem obalová čára
vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy
lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených 
staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých
konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena
ortogonálním průmětem střešní konstrukce 
do vodorovné roviny.

(2) Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, 
v níž není strop nižšího podlaží, například scho-
diště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží.
Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů 
a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí
staveb. Pokud nejsou součástí nosných konstrukcí
staveb, oceňují se samostatně.

(3) Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako
součet zastavěných ploch všech podlaží dělený
počtem podlaží.

4. Podlahová plocha bytu a nebytových prostorů

se měří v m2 a nezapočítává se plocha okenních a dveř-
ních ústupků.

5. Obestavěný prostor stavby (OP)

(1) Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet
obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní
stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se
neuvažuje.

(2) Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen
a) po stranách vnějším pláštěm bez izolačních

přizdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory
o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým roz-
měrem,

b) dole spodním lícem podlahy nejnižšího pod-
zemního podlaží nebo prostoru, který není
podlažím; není-li měřitelné nebo podlahová
konstrukce chybí, připočte se 0,10 m,

c) nahoře spodním lícem podlahy 1. NP.
(3) Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen

a) po stranách vnějšími plochami staveb,
b) dole spodním lícem podlahy 1. NP; pokud je 

u nepodsklepených staveb nebo jejich částí
podlaha prvního nadzemního podlaží výše
než přiléhající terén, připočte se i prostor
obestavěný podezdívkou ohraničený dole
průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené
části, nahoře spodním lícem podlahy 1. NP; 
v případě, že je podsklepená jen část 
stavby, připočte se 0,10 m na konstrukci 
podlahy vždy 1. NP, není-li tlouš�ka podlahy
měřitelná nebo jestliže podlahová konstrukce
neexistuje a již se nepřipočítává na podlaho-
vou konstrukci částečného podzemního
podlaží,

c) nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem
podlahy půdy; v části, nad níž je plochá střecha
nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru,
vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním
lícem dlažby.

(4) Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví 
u střech šikmých a strmých, bez ohledu na jejich
tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy
půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní
nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad prů-
měrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li
jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obe-
stavěný prostor zastřešení jako objem geome-
trického tělesa.

(5) Neodečítají se
a) otvory a výklenky v obvodových zdech,
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b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy
a podobně,

c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2

půdorysné plochy.
(6) Neuvažují se

a) balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nej-
výše 0,50 m přes líc zdi,

b) římsy, pilastry, půlsloupy,
c) vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně,

nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, ven-
tilace, přesahující požární a štítové zdi.

(7) Připočítají se
balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi
více než 0,50 m, a to objemem zjištěným vynáso-
bením půdorysné plochy výškou 1 m.

6. Obestavěný prostor dalších stavebních objektů

(1) Žumpy, septiky, podzemní nádrže a bazény, pod-
zemní kanály pro vedení (kolektory) a podobně,
jejichž obestavěný prostor je ohraničen

a) po stranách vnějším lícem obvodových 
konstrukcí včetně izolací a přizdívek; 
nejsou-li měřitelné, uvažuje se tlouš�ka stěn
0,30 m,

b) dole spodním lícem konstrukce dna včetně
izolací a ochranných vrstev; není-li měřitelné,
uvažuje se tlouš�ka dna 0,35 m,

c) nahoře vrchním lícem stropní konstrukce;
není-li měřitelné, uvažuje se tlouš�ka stropní
konstrukce 0,30 m
1. u objektů zčásti nadzemních horním lícem
konstrukce vrchní části,
2. u nezakrytých bazénů rovinou horního
okraje obvodových stěn.

(2) Ploty se měří v m2 pohledové plochy ohraničené
vnějším obrysem. Podezdívky se měří v metrech
z nižší úrovně terénu.

(3) U ohradní a opěrné zdi je obestavěný prostor dán
skutečným objemem nadzemní části měřené 
z nižší úrovně terénu.
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Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení 
a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 2
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
ve znění vyhl.

č. 452/2003 Sb. a vyhl.
č. 640/2004 Sb.
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STANDARDNÍ VYBAVENÍ BUDOV
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Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení
a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 3
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.



45CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2005



46 CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2005



47CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2005



48 CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2005

Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Příloha č. 4
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

Příloha č. 5
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
ve znění vyhl.

č. 452/2003 Sb. a vyhl.
č. 640/2004 Sb.
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Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů,
rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení

Příloha č. 6
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
ve znění vyhl.

č. 452/2003 Sb.
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Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat 
a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

Příloha č. 7
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
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Základní ceny za 1 m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb
a jejich standardní vybavení

Příloha č. 8
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
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Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží
a jejich standardní vybavení

Příloha č. 9
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
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Ceny studní

Příloha č. 10
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
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Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Příloha č. 11
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
ve znění vyhl.

č. 640/2004 Sb.
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Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

Příloha č. 12
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
ve znění vyhl.

č. 640/2004 Sb.
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Koeficient polohový - K5

Příloha č. 13
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
ve znění vyhl.

č. 452/2003 Sb.
a vyhl. 640/2004 Sb.
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1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení
vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané
další životnosti stavby nebo její části. Výpočet
opotřebení se provede metodou lineární nebo
analytickou.

2. Při použití lineární metody se opotřebení rovno-
měrně rozdělí na celou dobu předpokládané život-
nosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 %
celkovou předpokládanou životností.

3. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozem-
ních staveb, studní, venkovních úprav a hřbitov-
ních staveb se stanoví lineární metodou. Opotře-
bení může činit nejvýše 85 %. 
Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí
zpravidla u 
a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních cha-

lup a domků se zděnými, monolitickými nebo
železobetonovými a ocelovými svislými nos-
nými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů
konstrukcí 80 let a méně

b) rekreačních a zahrádkářských chat 
- zděných 80 let
- dřevěných oboustranně opláštěných a mon-

tovaných 60 let
- ostatních 50 let,

c) inženýrských a speciálních pozemních staveb
50 až 100 let podle druhu konstrukce,

d) vedlejších staveb a garáží
- zděných 80 let
- dřevěných oboustranně opláštěných a mon-

tovaných 60 let
- ostatních 30-40let

e) studní
- kopaných a vrtaných s průměrem nad 150

mm 100 let
- ostatních 50 let

f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 11
g) hřbitovních staveb 100 až 150 let.

Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární
metoda i u budov, hal, rodinných domů, 
rekreačních chalup a domků, rekreačních 
a zahrádkářských chat, garáží a vedlejších 
staveb, opotřebení může činit maximálně 
85 %.

4. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí
objemových podílů konstrukcí a vybavení na ceně
stavby se použije vždy v případech, kdy je
a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo

běžnou údržbu,
b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně

špatném technickém stavu,
c) výpočet opotřebení stavby lineární metodou

nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší
než 85 %,

d) oceňována kulturní památka,
e) provedena nástavba, přístavba, vestavba.

5. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází
ze stanovení objemových podílů konstrukcí 
a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6. Před-
pokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení
je uvedena v tabulce č. 7.

Výše opotřebení jednotlivých konstrukcí a vyba-
vení v procentech se zjistí podle vzorce

kde
A = objemové podíly konstrukcí a vybavení uvedené 

v tabulkách č. 1 až 6 upravené podle skutečně
zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koefici-
entu vybavení K4; součet objemových podílů se 
i po těchto úpravách rovná 1,00

B = skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení 
C = předpokládaná celková životnost příslušné kon-

strukce a vybavení uvedená v tabulce č. 7, pří-
padně stanovená s ohledem na skutečný stavebně
technický stav konstrukce (v případě ukončení
technické životnosti některé konstrukce a vyba-
vení se předpokládaná životnost rovná jejímu
skutečnému stáří), přičemž platí vztah B C

Celkové opotřebení stavby v procentech se vypočte
podle vzorce

Opotřebení staveb

Příloha č. 14
k vyhlášce 

č. 540/2002 Sb.
ve znění vyhl.

č. 452/2003 Sb.

<<
−−



88 CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2005

kde
n ... počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se

vyskytujících.

Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí 
a vybavení, odborně se odhadne. Lze odhadnout 
i poměr.

6. Má-li stavba přístavby funkčně neoddělitelné,
nástavby nebo vestavby, zjistí se opotřebení celé

stavby zejména podle poměru objemů obestavě-
ného prostoru původní části a přístaveb, nástaveb
nebo vestaveb.

7. Je-li stavba užívána k různým účelům, opotřebení
se vypočte pro každou část samostatně podle způ-
sobu užívání.

8. Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se
nepřipouští.
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Míry kapitalizace pro oceňování nemovitostí a majetkových
práv výnosovým způsobem

Příloha č. 15
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.



99CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2005

Příloha č. 16
k vyhlášce 

č. 540/2002 Sb.ve znění
vyhl. č. 452/2003 Sb.

a vyhl. č. 640/2004 Sb.
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Příloha č. 17
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb. ve znění
vyhl. č. 452/2003 Sb.

a vyhl. č. 640/2004 Sb.
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Příloha č. 17a
k vyhlášce

č. 540 /2002 Sb.
ve znění vyhl.

č. 452/2003 Sb. a vyhl.
č. 640/2004 Sb.
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Úprava základních cen stavebních pozemků

Příloha č. 18
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
ve znění vyhl.

č. 452/2003 Sb.
a vyhl. 640/2004 Sb.
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Příloha č. 19
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
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____________________

25)
§ 8 odstavec 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

25)
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Příloha č. 20
k vyhlášce 

č. 540/2002Sb.
ve znění vyhl.

č. 452/2003 Sb.
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Příloha č. 21
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
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Příloha č. 22
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
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Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Příloha č. 23
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.,
ve znění vyhl.

č. 452/2003 Sb.

(1) Cena stavby rybníka (CSR) se zjistí na základě
skutečných nákladů na pořízení hráze (CH), ryb-
ničních objektů  (Co) a stok (Cs) podle vztahu

CSR = CH + Co + Cs

(2) Cena hráze (CH) se zjistí na základě určení jejího
objemu (S) v m3 sypané hráze včetně zpevnění
proti  erozi (c) podle vztahu

CH = S x c

Při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru
hráze se sklonem svahů 1: 2. Objem hráze se stanoví
podle následujících vztahů:  

a) pro hráze údolního typu (přehrazující údolí
potoka)

S = 0,6 x L x V x (Š + 2 x V),

b) pro hráze boční

S = 0,75 x L x V x (Š + 2 x V),

c) pro hráze zahloubených rybníků

S = 0,4 x L x V x (Š + 2 x V).

V uvedených vztazích je

L - délka hráze v koruně v m
Š - šířka koruny hráze v m (maximálně*) Š = 6 m; 

u rybníků zahloubených, kde šířku koruny hráze
nelze zjistit, se použije Š = 3 m)

V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet
hloubky vody u výpustného zařízení při normální
hladině (h) a převýšení koruny hráze nad normální
hladinou (h1). Všechny rozměry v metrech jsou
zaokrouhleny na dvě desetinná místa:

V = h + h1.

Předěl mezi h a h1 je normální výška hladiny
vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). Pokud
na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška
normální hladiny hrana přelivu. Převýšení hráze
nad normální hladinu (h1) se použije nejvýše 
do hodnoty*) h1 = 2 m.
Cena (c) 1 m3 hráze v Kč se stanoví v závislosti 
na výšce hráze maximální (V) podle vztahu

c = 300 + 100 x V,

přičemž minimální hodnota c činí 500 Kč/m3

a maximální hodnota c činí 1 200 Kč/m3.

(3) Cena rybničních objektů (Co) se uvažuje samo-
statně pouze v dále uvedených případech, jinak
jsou součástí ceny hráze.

Kbel - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní
zařízení betonové a železobetonové (za předpo-
kladu, že bylo rovněž zřízeno výpustní potrubí 
v souladu s normou - obetonováno). Cena se sta-
noví podle hloubky vody u výpustního zařízení 
při normální hladině h (viz odstavec 2):

do 2 m 60 000,- Kč
za každý další metr nad 2 m do 5 m 30 000,- Kč 
za každý další metr nad 5 m 60 000,- Kč.

Bezpečnostní přeliv - samostatně se ohodno-
cují bezpečnostní přelivy betonové, železo-
betonové, opevněné kamennou dlažbou do be-
tonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m. Cena 
se stanoví podle světlé šířky propustku (pře-
livu):

0,6 až 1,6 m 80 000,- Kč
za každý další metr šířky nad 1,6 m 40 000,- Kč

____________________

Vysvětlivky:

)
Větší hodnoty Š a h1 se vyskytují v případech, že těleso hráze je součástí komunikace a nejsou zdůvodněny potřebou vlastní 
stavby nádrže.

*
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(4) Cena rybničních stok (CS) se stanoví včetně
objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky
mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky 
v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého
toku. Cena se stanoví na 1 m délky stoky.

Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky
stoky) - za každý započatý metr šířky v úrovni
terénu se uvažuje cena 200 Kč/m.
Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví
z průměru potrubí (D) v mm podle vztahu

CS = 5 x D.

Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka

1) koeficient amortizace KR1 0,0 až 1,0 

Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka
(A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahu

KR1 = 1 - 0,02 x A.

Minimální hodnota KR1 před úpravou podle tohoto
vztahu je 0,20.
Dále se koeficient KR1 upraví podle stavu rybničních
objektů (zaokrouhleně na setiny) následovně:
Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi
dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů,
jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o:
hráz - návodní svah zpevněn kamenem 

tlouš� nad 30 cm, rovnaninou 100 % 0,08
- návodní svah zpevněn kamenným

pohozem do 30 cm, jiné
opevnění 100 % 0,04

- zpevnění koruny hráze a vzdušného
svahu živičnou či betonovou
vozovkou 0,04

- štěrkovou vozovkou 0,02
- upravený vzdušný svah a odvodnění

paty hráze 0,03
- sjezd pro nákladní automobily k lovišti 0,02
- upravené loviště pro mechanizaci 0,02
- přisypaná stabilizační lavice

k návodnímu svahu 0,02
- zdravé stromy z tvrdých dřevin

bez nebezpečí vyvrácení
(min. 4 ks/100 m) 0,01

přeliv - betonový, železobetonový - opraven 0,02
- rekonstruován 0,05

výpus� - dřevěný kbel nový 0,01
- betonový kbel 0,02
- výpustní potrubí

(beton, železobeton) 0,03
elektropřípojka 0,01
obtoková stoka 0,02

V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří)
se hodnota KR1 sníží až o:
hráz - bez zpevnění návodního svahu

nebo se silně narušeným zpevněním 0,05
- značně narušená koruna hráze 0,02
- značně narušený vzdušný svah

(průsaky, výmoly, sesuvy) 0,05
- měkké dřeviny na hrázi

nebo nebezpečné, nemocné stromy
při vyvrácení 0,02

přeliv - bu	 značně narušené betonové
konstrukce (přeliv, propustek, vývar) 0,03

- nebo porušené těleso hráze
u ostatních přelivů 0,02

výpus� - porušené konstrukční prvky kbelu 0,02
- porušené výpustní potrubí 0,03.

Pokud po úpravách vyjde KR1 = 0, tzn. všechny ryb-
niční objekty jsou v havarijním stavu, nepovažuje se už
rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže,
které nejsou stavbami.

2) koeficient vodohospodářského
významu KR2 0,2 až 1,0 

- rybník s intenzivním chovem ryb 1,0
- rybník s hospodářskou těžbou

na udici (úplatně) 0,9
- rybník s chovem ryb a nebo chovem

vodní drůbeže postavený vedle toku
(boční) 0,8

- rybník s chovem ryb a nebo vodní drůbeže
postavený na toku (údolní) 0,7

- ostatní rybníky a malé vodní nádrže 0,5
- všechny rybníky a malé vodní nádrže

v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu,
s protipovodňovým opatřením podle
rozhodnutí vodohospodářského orgánu
za předpokladu zohlednění úbytku
produkce 0,5

- bez zohlednění úbytku produkce 0,2

3) koeficient zásobení vodou KR3 0,3 až 1,4 

Podle poměru ročního průtoku (Z1) nebo maximál-
ního ročního odběru vody (Z2) a objemu vody (Ov) 
v rybníku (u soustav pro celou část soustavy plněné 
z jednoho zdroje) se použijí následující hodnoty:

zásobení rybník rybník
vodou nuceně s regulovaným
Z1/OV nebo Z2/OV průtočný průtokem

méně než 2 0,6 0,6
2 -  5 1,0 1,0
5 - 15 1,1 1,3
15 - 50 0,9 1,4
více než 50 0,3 1,4
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Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle
vztahu:

Ov = 0,4 x h x 10 x KP x Kz,

kde
h - hloubka vody u výpustního zařízení při normální

hladině (m)
KP - katastrální plocha rybníka (ha)
Kz - koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) 

s následujícími hodnotami
úroveň zazemnění Kz

běžné zazemnění 0,75
0,25 až 0,5 KP 0,5
0,5 až 0,75 KP 0,25
nad 0,75 KP 0,1 .

Maximální odběr vody (Z2) u rybníků bočních je
určen v povolení k nakládání s vodami. V případě, že
odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen, určí se jeho
výše shodně s výpočtem ročního průtoku (Z1). V přípa-
dech, kdy nejsou k disposici hydrologické údaje, určí se
roční průtok (Z1) z plochy povodí [km2] k hrázi rybníka
(W) (lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku
1:50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného
specifického odtoku (O0) v tis.m3/km2/rok na základě
určení nadmořské výšky s přesností 10 m a interpolace
průměrných údajů uvedených v následující tabulce) 
a podle vztahu

Z1 = W x O0

nadmořská výška průměrný specifický odtok (O0)
povodí rybníka [tis. m3/km2/rok]

200m 50
300m 60
400m 110
500m 160
600m 220
nad 600 m 220 + 60 za každých 100 m

Roční průtok (Z2) je možno zjistit rovněž v poboč-
kách Českého hydrometeorologického ústavu (Praha,
Plzeň, Ústí n. L., Hradec Králové, Brno, Ostrava).

4) koeficient produkčního objemu
rybníka KR4 0,02 až 1,5

Stanoví se výpočtem z hloubky vody u výpustního
zařízení při normální hladině h [m] , která se však uva-
žuje jen v rozmezí 0,5 až 5 m, a z koeficientu zazemnění
(Kz, viz K3) podle vztahu

KR4 = 0,4 x h x Kz

5) koeficient začlenění do soustav KR5 0,8 až 1,2

Použijí se následující hodnoty koeficientu KR5:

součást kompaktní soustavy samostatně napájených
a vypouštěných rybníků 1,2   
umístění v soustavě navazujících rybníků
bez obtokových stok (napouštění
nebo vypouštění přes jiný rybník) 0,8
ostatní případy 1,0

6) koeficient přístupnosti rybníka KR6 0,8 až 1,2

Podle přístupnosti pro techniku k rybníku a k lovišti se
používají následující hodnoty koeficientu KR6:

přístupný pro všechny dopravní prostředky 1,2
přístupný pouze pro terénní vozidla 1,0
ve vegetační sezóně bez přístupové komunikace 0,8  

7) koeficient zabahnění KR7 0,7 až 1,0

Podle vrstvy bahna se použijí hodnoty:
vrstva bahna méně než 20 cm 1,0

20 až 40 cm 0,9 
více než 40 cm 0,7

Vrstva bahna se měří ve čtvrtině osy kolmé na hráz
rybníka, nejvýše však 200 m od hráze, jako průměr ze 3
měření (mimo stoku) alespoň 2 m od sebe vzdálených.
Koeficient nižší než 1,0 se použije podle měření jen
pokud o to na základě výrazného znehodnocení ryb-
níka některý z účastníků požádá nebo pokud je zne-
hodnocení zjevné.

8) koeficient kontaminace KR8 0,3 až 1,0  

Podle výskytu toxických cizorodých látek, které nejsou
odbouratelné, se použijí následující hodnoty KR8:

neovlivňující kvalitu tržních ryb 1,0
zvyšující koncentraci v tržních rybách na úroveň 
hygienických limitů 0,3  

Úroveň případné kontaminace rybníka je možno
doložit výsledky analýzy rybího masa nebo zjistit dota-
zem na VÚR Vodňany.

Pokud jsou z dokumentace rybníka (normace, mani-
pulační řád) k dispozici přesné údaje, lze je vždy použít
přednostně před hodnotami zjištěným zjednodušeným
postupem podle textu vyhlášky.
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Příloha č. 24
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
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Příloha č. 25
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
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Příloha č. 26
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.



143CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2005



144 CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2005



145CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2005

Příloha č. 27
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
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Příloha č. 28
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
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Příloha č. 29
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
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Příloha č. 30
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
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Příloha č. 31
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
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Příloha č. 32
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.,
ve znění vyhl.

č. 452/2003 Sb.

Ceny vinné révy včetně zařízení vinic
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Příloha č. 33
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.

Ceny chmelových rostlin včetně zařízení chmelnic
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Příloha č. 34
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
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Příloha č. 35
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.
ve znění vyhl.

č. 452/2003 Sb. a  vyhl.
č. 640/2004 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki
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Příloha č. 36
k vyhlášce

č. 540/2002 Sb.,
ve znění vyhl.

č. 452/2003 Sb. a vyhl.
č. 640/2004 Sb.
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Výměr MF č. 01/2005

Maximální cena je  cena zjištěná podle zvláštního práv-
ního předpisu7), pokud se neuplatní postup podle 
§ 12 odst. 4. zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě kupující
předloží návrh na sjednání vyšší ceny včetně odůvod-
nění výše ceny sjednané a znalecký posudek o ceně zjiš-
těné podle zvláštního předpisu7). V případě pozemků
oceňovaných postupem podle § 28 odst. 10 vyhlášky 
č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 
ve znění pozdějších předpisů, je minimální cena zjiš-
těná těchto pozemků 50 Kč/m2.

(1)Maximální roční nájemné činí za nájem pozemků
a) zastavěných stavbou pro individuální rekreaci,

včetně funkčně spojených a navazujících pozemků,
kromě zastavěných lesních pozemků

b) lesních, výhradně zastavěných8) stavbou pro indivi-
duální rekreaci a jejím příslušenstvím

c) ostatních (včetně pronájmu hřbitovních míst)

4. Nemovitosti (stavby, byty,
nebytové prostory, pozemky 
a trvalé porosty), jejichž cena
je plně nebo částečně hrazena 
ze státního rozpočtu, státního
fondu nebo jiných prostředků
státu

5. Nájemné z pozemků 
nesloužících k podnikání
nájemce

____________________

7)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

8)
Kód 10 písm. b) v tabulce č. 1 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992  Sb., o zápisech vlastnick-
ých a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady 
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

pozemky užívané nájemné v Kč/m2/rok
pořadové v obcích za plochy užívané

číslo s počtem obyvatel s rekreačními chatami
01 nad 100 000 15,-
02 50 001 - 100 000 12,-
03 25 001 - 50 000 10,-
04 5 001 - 25 000 8,-
05 do 5 000 7,-

pozemky užívané nájemné v Kč/m2/rok
pořadové v obcích za plochy užívané

číslo s počtem obyvatel v zahrádkářských osadách
06 nad 100 000 7,-
07 50 001 - 100 000 6,-
08 25 001 - 50 000 5,-
09 5 001 - 25 000 4,-
10 do 5 000 3,-

pozemky užívané nájemné v Kč/m2/rok
pořadové v obcích za skutečně zastavěnou

číslo s počtem obyvatel plochu na lesních
pozemcích

11 nad 100 000 27,-
12 50 001 - 100 000 22,-
13 25 001 - 50 000 18,-
14 5 001 - 25 000 15,-
15 do 5 000 13,-

pozemky užívané nájemné v Kč/m2/rok
pořadové v obcích za plochy užívané

číslo s počtem obyvatel v ostatních případech 
kromě písm. a) a b)

16 Praha 30,-
17 Brno, Ostrava 20,-
18 České Budějovice, 15,-

Hradec Králové, 
Františkovy Lázně,

Jihlava, Liberec, 
Karlovy Vary,

Mariánské Lázně,
Olomouc, Opava,
Pardubice, Plzeň,
Ústí nad Labem

a Zlín
19 Český Krumlov, 12,-

Havířov,
Jáchymov,
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(2) Počtem obyvatel se rozumí počet trvale 
bydlících obyvatel na území příslušné obce 

podle stavu uveřejněného Českým statistickým 
úřadem v Malém lexikonu obcí České republiky,
který je aktuální v období počínajícím prvým 
dnem druhého měsíce po jeho vydání. Za 
prvý měsíc se považuje měsíc následující po dni
vydání.

(3) Pro účely této položky se pozemkem sloužícím 
k podnikání nájemce rozumí i pozemek, z něhož 
se užívá k podnikání jen určitá část nebo který 
je zastavěn stavbou sloužící k podnikání. Je-li 
pozemek zastavěn stavbou, která není určena 
k podnikání, avšak v jejíž části se podniká, rozdělí 
se pro účely stanovení nájemného v poměru, 
v jakém je podlahová plocha stavby nesloužící 
k podnikání k podlahové ploše stavby sloužící 
k podnikání.

(4) Regulace nájemného podle této položky se nevzta-
huje na nájemné stanovené zvláštním právním
předpisem9).

Karviná, Kladno,
Luhačovice,

Mladá Boleslav,
Most, Poděbrady 

a Teplice
20 ostatní, 10,-

výše nejmenovaná,
města, která byla

k 31. 12. 2002
sídly okresních

úřadů
21 nad 25 000 9,-
22 15 001 - 25 000 7,-
23 5 001 - 15 000 5,-
24 1 001 - 5 000 4,-
25 do 1 000 3,-

____________________

9)
§ 22 odst. 9 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů.
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MINISTERSTVO FINANCÍ

Ročník XXXIII V Praze dne 7. ledna 2005 částka 1

Cena 298 Kč

Cenový věstník

Zákon č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů

(zákon o oceňování majetku),
ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona 237/2004 Sb.

a zákona č. 257/2004 Sb.

Vyhláška č. 540/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,

o oceňování majetku
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),

ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb.
a vyhlášky č. 640/2004 Sb.

Pracovní úplné znění

Distribuce: předplatné a jednotlivé částky na objednávku - SEVT, a. s.,
Pekařova 4, 181 06 Praha 8 - Bohnice, telefon 283 090 352, 283 
090 354, fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného:
jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně 
po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyři-
zovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného do jeho úhrady jsou posílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena
na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány
jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte
IČO (právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) 
a kmenové číslo předplatitele.
Podání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy
Praha, č. j. 2598.92. Podávání novinových zásilek ve Slovenské repub-
lice povoleno RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 444/94 ze dne 27. 12. 1994.
Jednotlivé částky lze na objednávku obdržet v redakci.
Prodej za hotové:
Tiskárna Libertas, a. s., 
Drtinova 10, 150 00 Praha 5, telefon 257 018 111; 

SEVT, a. s.,
Praha 4, Jihlavská 405, tel. 261 260 414,
Praha 5, E. Peškové 14, tel./fax 257 320 049,
České Budějovice, Česká 3, tel. 387 319 045,
Brno, Česká 14, tel. 542 213 962,
Ostrava, Nádražní 29, tel. 596 120 690.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana - Redakce: Marie Pokorná, Voctářova 11,
180 00 Praha 8, telefon 257 042 628, 257 042 873; fax 257 042 682.
Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků - SEVT, a. s., Pekařova 4, 
181 06 Praha 8 - Bohnice, telefon 283 090 352, 283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objednávky 
ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet Press Slovakia, s r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, telefon, 
fax: 00421 244 454 599, 00421 244 454 628. Roční předplatné se stanovuje na dodávku kompletního ročníku a je od před-
platitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené v Cenovém věstníku. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání komplet-
ního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha 900 Kč). Vychází podle potřeby. Účet pro předplatné:
HVB banka Praha, č. ú. 49 40 22 70/2700. Sazba a tisk: Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5.
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