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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ  
 

O b e c n á   č á s t 
 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu 

ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Platný právní stav je obsažen ve vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu 
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, 
ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., která obsahuje Seznam katastrálních území (dále jen 
„k.ú.“) s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (dále jen „ZP“) 
evidovaných v katastru nemovitostí, a to v druhu pozemku: orné půdy, chmelnice, vinice, 
zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. 
Nezbytnost předložení navržené novely vyhlášky, úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů jsou podrobně uvedeny v Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace. 
Současný platný právní stav ani navrhované řešení nemá žádné negativní dopady ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen 

Cílem předkládaného návrhu je promítnutí věcných změn, ke kterým došlo ve druhé polovině 
roku 2015 a v průběhu první poloviny roku 2016, do průměrných základních cen ZP 
stanovených vyhláškou č. 298/2014 Sb.  
Navrhovaná změna vyhlášky obsahuje aktualizaci seznamu k. ú. 
s přiřazenými průměrnými základními cenami ZP, u kterých došlo k přecenění na základě 
aktualizace bonitačního mapování nebo ke změně ve výměře zemědělské půdy                    
v jednotlivých bonitovaných půdně ekologických jednotkách (dále jen „BPEJ“). Předložená 
vyhláška rovněž vyřazuje ze seznamu k.ú. s přiřazenými průměrnými základními cenami ZP 
k.ú. Potštát-Dolní Předměstí a k.ú. Potštát-Horní Předměstí, která byla v 2. polovině roku 
2015 zrušena. 
Návrh novely vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve 
vztahu k rovnosti mužů a žen.  

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
Přijetím předložené vyhlášky budou aktualizovány ceny ZP, a to v souladu s výsledky 
aktualizace bonitačního mapování ZP a změny výměr ZP v některých k. ú. V souvislosti         
s úhradou daně z nemovitých věcí mohou být sníženy náklady vlastníkům ZP v těch k. ú., 
kde dojde ke snížení ceny pozemku. 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

Předložený návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
Novela vyhlášky je vypracována v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky 
uvedeným v § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona           
č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb. 
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5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s právem Evropské unie. Předpisy Evropské unie 
se na upravovanou oblast nevztahují. 
Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, 
proporcionality a zákazem diskriminace). 
Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 
implementováno právo Evropské unie. 

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázaná 

Na oblast upravenou předloženou vyhláškou se žádné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká 
republika vázána, nevztahují. 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy na státní 
rozpočet a ostatní rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální 
dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,             
a dopady na životní prostředí 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
na podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady jsou uvedeny v Závěrečné 
zprávě o hodnocení dopadů regulace. 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady v sociální oblasti ani žádné dopady 
na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé ani na osoby se zdravotním 
postižením nebo národnostní menšiny. 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 

8. Zhodnocení navrhovaného řešení k ochraně soukromí a osobních údajů 
Navrhovaná změna vyhlášky nebude mít žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí          
a osobních údajů. 

9. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika.  

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Nepředpokládá se žádný dopad předložené novely na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Z v l á š t n í   č á s t  
 
 
K Čl. I  

K bodu 1 (Příloha vyhlášky): 
V příloze k vyhlášce se u 80 k.ú. mění průměrná základní cena ZP v Kč/m2. Změny cen 
proběhly na základě bonitačního mapování ZP. Zdůvodnění významných změn ceny ZP       
(o více než 10 %) pro každé k.ú. samostatně je uvedeno v příloze č. 1 k odůvodnění. 
Tabulka, která porovnává původní a novou průměrnou cenu v jednotlivých k.ú. je uvedena     
v příloze č. 2 k odůvodnění.  

K bodu 2 (Příloha vyhlášky): 
Novela vyřazuje ze seznamu k.ú. s přiřazenými průměrnými základními cenami ZP k.ú. 
Potštát-Dolní Předměstí a k.ú. Potštát-Horní Předměstí, která byla v 2. polovině roku 2015 
zrušena. 
 
 
K Čl. II 

Účinnost 
S ohledem na vyměřování daně z nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani       
z nemovitých věcí a v souvislosti s aktualizovanou cenou ZP je navrženo nabytí účinnosti 
předložené novely na 1. ledna 2017. 
 
 
 

Příloha č. 1 k odůvodnění 

NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ031 Jihočeský 
kraj 607665 Borotín u 

Tábora 5,50 4,44 
 
V katastrálním území Borotín u Tábora (607665), okres Tábor, došlo v rámci aktualizace 
BPEJ ke zvýšení průměrné ceny půdy, a to z níže uvedených důvodů.  
Zvýšení průměrné ceny v aktualizovaném k.ú. bylo způsobeno zejména úpravou 
skeletovitosti na podstatné části výměry katastrálního území. Středně skeletovitá půda (např. 
7.29.04, 7.29.14, 7.29.54) byla opravena na slabě skeletovitou (např. 7.29.01, 7.29.14, 
7.29.51). 
Dále došlo k redukci výměry skupiny mělkých půd (např. 7.37.16, 7.37.56) na půdy středně 
hluboké. 
Posledním faktorem, který výrazně ovlivnil průměrnou cenu, bylo upřesnění svažitosti dle 
skutečnosti zjištěné z digitálního modelu terénu a z měření v terénu.  
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ064 Jihomoravský 
kraj 620076 Černčín 11,23 9,91 

 
Ke zvýšení průměrné ceny půdy v k.ú. Černčín (620076), okres Vyškov, došlo přesnějším          
a podrobnějším vymezením lokalit jednotlivých BPEJ, které byly v původní bonitaci 
zgeneralizovány. Došlo k rozšíření zastoupení hodnotných hlavních půdních jednotek (dále 
jen „HPJ“) 01, 06 a 08. 
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NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ080 Moravskoslezský 
kraj 633674 Dubnice 3,46 2,75 

 
V katastrálním území Dubnice (633674), okres Bruntál, došlo v rámci aktualizace BPEJ ke 
zvýšení průměrné ceny půdy a to z níže uvedených důvodů. 
Při aktualizaci BPEJ byl přehodnocen obsah skeletu. Došlo ke snížení ploch půd se středním 
obsahem skeletu.  
Dále byla zpřesněna sklonitost a tím vymezeny lokality rovin do 3°.  
Nově byly vymapovány okrsky luvizemí (HPJ 15) a pseudogleje (HPJ 46 a47).  
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ053 Pardubický 
kraj 743348 Horní Rudná 3,51 4,13 

 
Při provádění aktualizace BPEJ v k.ú. Horní Rudná (743348), okres Svitavy, bylo terénním 
šetřením a odběrem vzorků zjištěno, že v daném k.ú. vlivem eroze a upřesněním sklonitosti 
pozemků bude provedena změna kódu BPEJ 7.30.01 na 7.3014 a kódu BPEJ 7.25.01 na 
7.25.14. Tyto provedené změny měly vliv na změnu průměrné ceny pozemků. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ042 Ústecký 
kraj 650668 Charvatce u 

Loun 10,08 8,65 
 
Ke zvýšení průměrné ceny v k.ú. Charvatce u Loun (650668), okres Louny, došlo na základě 
místního šetření v rámci aktualizace především cca 12 ha původně BPEJ skupiny půd 
mělkých (konkrétně BPEJ 1.37.16, 1.37.46 a 1.37.56) do skupiny hnědých půd - kambizemí 
(konkrétně BPEJ 1.28.14, 1.28.54).  
Dále došlo k převedení cca 15 ha půd mělkých do 10 cm se sklonem 7-12° a 17-25° 
(BPEJ 1.39.39, 1.39.59) do skupiny hnědých půd - kambizemí (konkrétně BPEJ 1.28.14, 
1.28.54) (3,5ha), mělkých půd do 30 cm (konkrétně BPEJ 1.37.16, 1.37.56, 1.38.16, 1.38.56) 
(9,5 ha) a půd velmi sklonitých poloh (konkrétně BPEJ 1.40.68, 1.40.78, 1.40.89, 1.40.99) 
(2 ha). 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ042 Ústecký 
kraj 760340 Chotovenka 5,50 4,70 

 

V katastrálním území Chotovenka (760340), okres Teplice, došlo v rámci aktualizace 
bonitovaných půdně ekologických jednotek ke zvýšení průměrné ceny půdy, způsobené 
zejména úpravou svažitosti na podstatné části výměry k. ú.  
Půdy ve středním sklonu (např. 1.28.51) a půdy ze skupiny půd velmi sklonitých poloh 
(např. 1.41.68, 1.41.78) byly opraveny na méně sklonité (např. 1.28.11, 1.19.41, 1.19.11). 
Menší vliv na změnu průměrné ceny mělo upřesnění skeletovitosti a orientace. 
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NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ052 Královéhradecký 
kraj 689271 Lužec nad 

Cidlinou 11,93 15,79 
 
K poklesu průměrné ceny půdy v k.ú. Lužec nad Cidlinou (689271), okres Hradec Králové, 
došlo v důsledku degradačních změn způsobených intenzivní zemědělskou činností                      
a pravděpodobně i větrnou erozí. Došlo ke snížení výměry černozemí HPJ 01, 02, 06 a 07             
a hnědozemí HPJ 10 a 11 a přeřazení těchto ploch převážně do HPJ 20 a 19 – pelozemí                
a pararendzin.  
Dále proběhla změněna HPJ 13, která se původně nacházela na jižní části katastru                      
a naprosto neodpovídala výsledkům půdního průzkumu na HPJ 23 a 19. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ020 Středočeský 
kraj 692085 Martinice u 

Březnice 6,16 5,59 
 
Ke zvýšení průměrné ceny v k.ú. Martinice u Březnice (692085), okres Příbram, došlo                  
z důvodu snížení výměry půd středně skeletovitých (s obsahem skeletu 25 – 50 % 
objemových) s nižší cenou. 
Zvýšila se výměra semihydromorfních půd (HPJ 50) s vyšší cenou oproti původně 
mapovaným lehkým kambizemím (HPJ 32) s cenou nižší. Po upřesnění sklonitosti (4. místo 
kódu BPEJ) se zvýšilo zastoupení půd na svahu do 3° s vyšší cenou. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ032 Plzeňský 
kraj 639460 Mostiště u 

Hlohovic 3,20 2,70 
 
Ke zvýšení průměrné ceny ZP půdy v k.ú. Mostiště u Hlohovic (639 460), okres Rokycany 
došlo zejména z níže uvedených důvodů. 
Proti původnímu stavu bylo v k.ú. v rámci aktualizace BPEJ vymezeno o cca 11,7 ha méně 
půd v kategorii s výrazným a příkrým sklonem (12-25°). 
Půd mělkých a nevyvinutých bylo proti původnímu stavu vymezeno o cca 11,8 ha méně.             
V souvislosti s upřesněním okrsků semihydromorfních a hydromorfních půd na základě 
zjištěných vláhových poměrů a způsobu využití pozemků bylo vymezeno HPJ 47 a HPJ 48 
celkem o 5,1 ha více a HPJ 67 naopak o 7,5 ha méně (z toho zařazeno do HPJ 64 celkem 
4,8 ha). 
Tabulkový přehled rozhodujících změn 

kategorie stav před aktualizací 
(ha) 

stav po aktualizaci  
(ha) 

změna ve výměře 
(ha) 

Hnědé půdy 46,2 57,0 +10,8 
Mělké a nevyvin. půdy 107,2 95,4 -11,8 
Oglejené půdy 15,8 20,9 +5,1 
Půdy velmi sklonité 18,4 6,7 -11,7 
Hydromorfní půdy 15,6 9,6 -6,0 
z toho HPJ 64 0,0 4,8 +4,8 

Z uvedeného vyplývá, že rozhodující podíl na zvýšení průměrné ceny ZP mělo zmenšení 
výměry půd zařazených do skupiny půd velmi sklonitých poloh ve prospěch navýšení výměry 
půd zahrnutých do kategorie hnědých půd a dále přeřazení 4,8 ha z HPJ 67 do HPJ 64. Dále 
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byla v souvislosti se změnami druhu pozemků zmenšena výměra nevyvinutých půd, což 
rovněž mělo značný vliv na zvýšení průměrné ceny ZP půdy v řešeném katastrálním území.    
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ053 Pardubický 
kraj 787876 Možděnice 4,61 4,06 

 
V katastrálním území Možděnice (787876), okres Chrudim, došlo v rámci aktualizace BPEJ 
ke zvýšení průměrné ceny půdy o 13,49 % z níže uvedených důvodů.  
Náhradou některých lokalit kambizemí HPJ (32) za HPJ (29).  
Dále upřesněním kategorií skeletovitosti, expozic a sklonitostí u většiny zastoupených HPJ. 
Nárůstem ploch vymezených jako půdy mající sklon k dočasnému zamokření - kambizemě 
oglejené, pseudogleje modální HPJ (50), nahrazujících plochy původně mapované jako:  
a) hydromorfní půdy glejové širokých depresí a rovinných celků HPJ (67); 
b) pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje povrchové zrašelinělé i gleje povrchové 

histické, gleje akvické, stagnogleje modální nacházející se ve svahových polohách, 
zrašelinělé, středně až velmi těžké HPJ (74).  

 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ071 Olomoucký 
kraj 718106 Paršovice 9,55 8,54 

 
Hlavními důvody změn v mapě BPEJ v k.ú. Paršovice (718106), okres Přerov, je to, 
že v rámci komplexního průzkumu půd a následného vyhodnocení jeho výsledků, nebyla 
zohledněna značná pestrost geologického podloží, zrnitostní proměnlivost flyšových hornin 
a míra jejich oglejení, nebyl podrobně zmapován výskyt půd na sprašových hlínách (spraši) 
a došlo k nepřesnému vyhodnocení svažitosti. Původní mapa BPEJ byla zjednodušena 
na několik rozsáhlých okrsků s HPJ 46, 20, 26 a 06. 
Popis hlavních změn: 
• Zrnitost podložních flyšových vrstev ovlivňuje zrnitost kambizemí a spolu s morfologií 

terénu také míru jejich oglejení (HPJ 26, 20 ► HPJ 20, 49, 24, 26, 27 a 48). Zvýšený 
výskyt skeletu je vázán pouze na místa výstupu odolných vrstev pískovců na povrch. 

• Hlavní příčinou zvýšení průměrné ceny BPEJ je významný výskyt půd na sprašových 
hlínách. Původně byly na k.ú. Paršovice vymapovány pouze luvizemě oglejené 
na svahovinách s eolickou příměsí. Půdotvorným substrátem jsou však převážně 
sprašové hlíny (HPJ 46 ► HPJ 43). Spraše sedimentovaly na jihovýchodních svazích 
(závěje) a také na svazích severozápadních (návěje). V místech kde je jejich mocnost 
nevětší, jsou luvizemě jen slabě oglejené (HPJ 46 ► HPJ 14). V jihovýchodní části 
katastrálního území se na sprašových hlínách vyskytují také hnědozemě oglejené 
(HPJ 42) a šedozemě (HPJ 09). 

• Rozsah černozemí pelických je podstatně menší (HPJ 06 ► HPJ 49, 42, 09). 
• Zvětšení plošného výskytu půd se svažitostí nad 7°. K vyhodnocení svažitosti byl použit 

také digitální model terénu. 
• Nově byl zohledněn výskyt půd na nivních uloženinách Dolnonětčického a Opatovického 

potoka a (HPJ 06 a 46 ► HPJ 58, 59 a 63). 
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NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ06
4 

Jihomoravský 
kraj 718394 Pavlov u Dolních 

Věstonic 10,60 12,71 
 
K poklesu průměrné ceny půdy v k.ú. Pavlov u dolních Věstonic (718394), okres Břeclav, 
došlo důsledkem půdní eroze na velmi svažitém území katastru obce nacházejícího 
se na úpatí Pálavských vrchů. Snížila se výměra černozemí HPJ 01, které byly přeřazeny 
do černozemí smytých HPJ 08, původní černozemě smyté HPJ 08 byly vlivem vodní eroze 
na větších plochách smyty na podložní substrát a přeřazeny do HPJ 18 a 19 rendziny 
a pararendziny. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ072 Zlínský 
kraj 734195 Přečkovice 4,51 5,75 

 
Při provádění aktualizace BPEJ v k.ú. Přečkovice (734195), okres Uherské Hradiště, bylo 
terénním šetřením a odběrem vzorků zjištěno, že v daném k.ú. vlivem upřesnění sklonitosti 
pozemků bude navýšena plocha kódu BPEJ 6.41.67. Kódy BPEJ 6.55.00 a 6.56.00 budou 
nahrazeny jinými kódy, a tak dojde ke snížení výměry fluvizemí. Tyto provedené změny 
ovlivnily změnu průměrné ceny pozemků. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ042 Ústecký 
kraj 641707 Suletice 3,97 3,09 

 
V k.ú. Suletice (641707), okres Ústí nad Labem, se po aktualizaci BPEJ zvýšila průměrná 
cena ZP v důsledku snížení výměry půd s nižší hodnotou produkčního potenciálu a cenou.   
Mělké půdy (rankery - HPJ 38) a semihydromorfní půdy (kambizemě oglejené - HPJ 50) byly 
v k.ú. Suletice při provedené detailizaci mapovány v menším rozsahu původně vymezených 
okrsků BPEJ. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ072 Zlínský 
kraj 766828 Těšov 11,31 12,90 

 
Při provádění aktualizace BPEJ v k.ú. Těšov (766828), okres Uherské Hradiště, bylo 
terénním šetřením a odběrem vzorků zjištěno, že v daném k.ú. vlivem eroze a upřesněním 
sklonitosti pozemků bude provedena změna kódu BPEJ 3.0612 na 3.20.11 a bude navýšena 
plocha kódu BPEJ 3.41.77. Tyto provedené změny měly vliv na změnu průměrné ceny 
pozemků. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ04
1 

Karlovarský 
kraj 784117 Vlkovice u Mariánských 

Lázní 2,44 2,19 
 
K zvýšení průměrné ceny v k.ú. Vlkovice u Mariánských Lázní (784117), okres Cheb, došlo 
na základě místního šetření v rámci aktualizace především převedením cca 15 ha původně 
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bonitovaných BPEJ skupiny hydromorfních půd (konkrétně BPEJ 8.73.11) do skupiny 
hnědých půd a hnědých půd oglejených (konkrétně BPEJ 8.34.24 a 8.50.11).  
Dále došlo k převedení cca 5 ha mělkých půd (BPEJ 8.37.16) na půdy hnědé (BPEJ 8.34.04, 
8.34.24, 8.34.34). 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ053 Pardubický 
kraj 796298 Želivsko 2,68 3,24 

 
Při aktualizaci BPEJ v k.ú. Želivsko (796298), okres Svitavy, která proběhla v roce 2015, 
došlo k celkovému zpřesnění daného území. Byl přehodnocen obsah skeletu a upřesněny 
okrsky mělkých půd (HPJ 37).  
Dále došlo k přehodnocení sklonitosti a byly vymapovány okrsky půd s výrazným sklonem 
(HPJ 40 a 41). Nově byly vymezeny okrsky hydromorfních půd (HPJ 68). Všechny tyto 
změny vedly ke snížení ceny půdy v daném k.ú. 
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Příloha č. 2 k odůvodnění 

NUTS 3 název kraje kód k.ú. katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ042 Ústecký kraj 608246 Bílka 3,80 3,72 
CZ064 Jihomoravský kraj 605573 Blažovice 15,57 15,56 
CZ031 Jihočeský kraj 607665 Borotín u Tábora 5,50 4,44 
CZ071 Olomoucký kraj 615731 Buk 14,62 15,13 
CZ072 Zlínský kraj 617326 Bzová u Uherského Brodu 3,76 4,09 
CZ064 Jihomoravský kraj 620076 Černčín 11,23 9,91 
CZ042 Ústecký kraj 614505 Denětice 12,10 12,04 
CZ041 Karlovarský kraj 626422 Dlouhá Lomnice 2,76 2,81 
CZ053 Pardubický kraj 743330 Dolní Rudná 3,14 3,41 
CZ031 Jihočeský kraj 630586 Domanín u Třeboně 4,61 4,72 
CZ080 Moravskoslezský kraj 633674 Dubnice 3,46 2,75 
CZ042 Ústecký kraj 703494 Dvérce 1,70 1,55 
CZ032 Plzeňský kraj 697851 Filipova Huť 1,61 1,53 
CZ042 Ústecký kraj 636398 Habrovany u Řehlovic 6,40 6,00 
CZ020 Středočeský kraj 645486 Hokov 6,76 6,45 
CZ042 Ústecký kraj 614513 Holetice 10,93 10,43 
CZ031 Jihočeský kraj 715786 Horní Dlouhá 1,53 1,68 
CZ053 Pardubický kraj 743348 Horní Rudná 3,51 4,13 
CZ080 Moravskoslezský kraj 766577 Horní Těrlicko 6,60 6,34 
CZ020 Středočeský kraj 645338 Hořín 10,46 10,68 
CZ042 Ústecký kraj 645915 Hostomice nad Bílinou 9,18 9,93 
CZ053 Pardubický kraj 648299 Hrochův Týnec 16,77 16,47 
CZ042 Ústecký kraj 650668 Charvatce u Loun 10,08 8,65 
CZ042 Ústecký kraj 760340 Chotovenka 5,50 4,70 
CZ031 Jihočeský kraj 654981 Chvalešovice 6,96 6,69 
CZ020 Středočeský kraj 656704 Jankov 5,10 5,44 
CZ052 Královéhradecký kraj 658529 Jeřičky 9,29 9,24 
CZ041 Karlovarský kraj 601276 Krásný Jez 2,40 2,27 
CZ031 Jihočeský kraj 674303 Krč u Protivína 4,75 4,84 
CZ020 Středočeský kraj 675253 Krupá 6,73 6,69 
CZ080 Moravskoslezský kraj 676969 Kujavy 8,96 9,35 
CZ031 Jihočeský kraj 602434 Kuří 2,43 2,51 
CZ020 Středočeský kraj 767859 Lázně Toušeň 13,66 13,19 
CZ042 Ústecký kraj 682969 Libkovice u Mostu 7,06 7,04 
CZ041 Karlovarský kraj 751383 Liboc u Kraslic 1,68 1,67 
CZ064 Jihomoravský kraj 687651 Lovčičky 9,49 9,86 
CZ051 Liberecký kraj 688649 Luka 10,67 10,69 
CZ052 Královéhradecký kraj 689220 Lužany nad Trotinou 10,31 9,83 
CZ052 Královéhradecký kraj 689271 Lužec nad Cidlinou 11,93 15,79 
CZ053 Pardubický kraj 655694 Malé Výkleky 7,71 8,30 
CZ020 Středočeský kraj 692085 Martinice u Březnice 6,16 5,59 
CZ020 Středočeský kraj 772232 Mezihoří u Týnčan 2,94 3,01 
CZ032 Plzeňský kraj 639460 Mostiště u Hlohovic 3,20 2,70 
CZ053 Pardubický kraj 787876 Možděnice 4,61 4,06 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAE2CZKX3)



- 10 - 

NUTS 3 název kraje kód k.ú. katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ064 Jihomoravský kraj 679836 Nejdek u Lednice 14,58 15,78 
CZ032 Plzeňský kraj 702846 Nemanice 2,34 2,16 
CZ064 Jihomoravský kraj 703061 Němčičky u Hustopečí 8,43 8,31 
CZ032 Plzeňský kraj 703087 Němčovice 9,07 8,06 
CZ071 Olomoucký kraj 718106 Paršovice 9,55 8,54 
CZ031 Jihočeský kraj 760641 Pasovary 2,36 2,38 
CZ064 Jihomoravský kraj 718394 Pavlov u Dolních Věstonic 10,60 12,71 
CZ031 Jihočeský kraj 789194 Petrovice u Záblatí 1,61 1,58 
CZ053 Pardubický kraj 724670 Pohledy 3,42 3,80 
CZ071 Olomoucký kraj 726460 Potštát 2,89 1,86 
CZ071 Olomoucký kraj 734110 Přáslavice u Olomouce 10,72 11,57 
CZ072 Zlínský kraj 734195 Přečkovice 4,51 5,75 
CZ080 Moravskoslezský kraj 736716 Pudlov 7,76 8,31 
CZ031 Jihočeský kraj 737968 Radkov u Tábora 6,72 6,97 
CZ032 Plzeňský kraj 603775 Řešín 2,60 2,52 
CZ052 Královéhradecký kraj 748960 Skřivany 13,92 14,00 
CZ071 Olomoucký kraj 688886 Slavoňov u Lukavice 7,81 8,03 
CZ071 Olomoucký kraj 752029 Sobíšky 12,82 13,33 
CZ042 Ústecký kraj 753181 Stadice 5,82 5,31 
CZ042 Ústecký kraj 605794 Stachov u Blšan 5,15 4,90 
CZ041 Karlovarský kraj 754722 Staré Sedlo u Sokolova 4,91 4,98 
CZ020 Středočeský kraj 754862 Starosedlský Hrádek 6,54 6,84 
CZ042 Ústecký kraj 614548 Stranná u Nechranic 13,00 12,20 
CZ020 Středočeský kraj 930105 Strašice v Brdech 2,09 2,25 
CZ053 Pardubický kraj 756636 Strážná 2,66 2,65 
CZ042 Ústecký kraj 641707 Suletice 3,97 3,09 
CZ072 Zlínský kraj 766828 Těšov 11,31 12,9 
CZ041 Karlovarský kraj 663492 Tuhnice 5,77 5,68 
CZ071 Olomoucký kraj 775428 Ústín 18,83 18,86 
CZ020 Středočeský kraj 652750 Velký Újezd u Chorušic 16,00 16,16 

CZ071 Olomoucký kraj 780863 Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou 11,75 11,27 

CZ032 Plzeňský kraj 753084 Vchynice-Tetov I 1,69 1,67 
CZ032 Plzeňský kraj 798681 Vchynice-Tetov II 1,84 1,79 

CZ041 Karlovarský kraj 784117 Vlkovice u Mariánských 
Lázní 2,44 2,19 

CZ020 Středočeský kraj 669962 Zadní Chlum 2,68 2,70 
CZ053 Pardubický kraj 796298 Želivsko 2,68 3,24 
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	Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie. Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské unie.



