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IV. 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE  
 

1. Důvod předložení a cíle 
1.1 Název 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních 
území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění 
vyhlášky č. 344/2015 Sb. 
 

1.2 Definice problému 
Důvodem předložení novely vyhlášky je rozsah věcných změn, ke kterým došlo 
v průběhu druhé poloviny roku 2015 a první poloviny roku 2016, které mají vliv na průměrné 
základní ceny zemědělských pozemků (dále jen „ZP“). Předložený návrh novelizuje vyhlášku 
č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 
základními cenami zemědělských pozemků (dále jen „vyhláška“). 
K 1. lednu 2016 bylo v České republice evidováno 13 091 katastrálních území (dále jen  
„k.ú.“). Z toho ZP jsou evidovány celkem v 13 030 k.ú. Nulovou výměru ZP má pouze 61 k.ú. 
Ta k.ú., ve kterých nejsou v katastru nemovitostí (dále jen „KN“) evidovány ZP, nejsou 
v předloženém návrhu vyhlášky obsažena.  
Předložená novela vyhlášky obsahuje celkem 80 k.ú., u kterých byla změněna průměrná 
základní cena ZP, a to z důvodu aktualizace bonitačního mapování a z důvodu změny výměr 
zemědělské půdy vedených v KN. Celkem u 37 k.ú. došlo ke snížení průměrné základní 
ceny a u 43 k.ú. došlo ke zvýšení průměrné základní ceny. 
V 17 k.ú. se jedná o významné změny realizované na základě výsledků aktualizace 
bonitačního mapování. Ke změně cen ZP došlo změnou ve vymezení jednotlivých 
bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“). Ke změnám ve vymezení 
BPEJ dochází zejména celkovým zpřesněním bonitačního mapování -  zvýšením 
podrobnosti terénního průzkumu. Dále pak v důsledku upřesnění svažitosti a expozice 
terénu, zohledněním vlivu degradací půd (např. vodní a větrné eroze, dehumifikace, utužení 
apod.), změnou v hydromorfizmu půd, změnou hloubky a skeletovosti půdy, změnou 
v souvislosti s realizací komplexních pozemkových úprav atd. Dalším důvodem změny ceny 
ZP byla i změna v hektarové výměře některých k.ú.  
Předložená vyhláška vyřazuje z přílohy k vyhlášce 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.  
Obnovou katastrálních operátů a tvorbou digitalizovaných katastrálních map dochází 
k upřesňování výměr druhů pozemků v kategoriích zemědělské půdy a výměr BPEJ 
v pozemkových parcelách.  
Průměrná základní cena ZP v daném k.ú. je stanovena jako vážený aritmetický průměr 
základních cen ZP zjištěných podle BPEJ tak, jak byly zjištěny a zaneseny do mapového 
souboru vedeného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a navazující numerické 
databáze BPEJ. 
Aktualizace BPEJ podle vyhlášky č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika 
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci jsou 
zajišťovány prostřednictvím Státního pozemkového úřadu. Do 31. 12. 2015 byla aktualizace 
BPEJ prováděna Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v. v. i. na základě 
obchodněprávních smluv uzavřených se Státním pozemkovým úřadem. Od 1. 1. 2016 je 
prováděna Státním pozemkovým úřadem. 
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Po zavedení výsledků aktualizace BPEJ do KN vedeného Českým úřadem zeměměřickým     
a katastrálním jsou Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v. v. i. zpracovány nové 
průměrné základní ceny ZP. 
V rámci bonitačního mapování se postupně projevuje trend degradace zemědělského 
půdního fondu zejména vlivem vodních erozí. V současné době je vodní erozí potenciálně 
ohroženo víc jak 50 % zemědělského půdního fondu České republiky. 
Změny výměr ZP a jim přiřazených BPEJ, které byly promítnuty do předložené novely, byly 
odsouhlaseny s databázemi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 
 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
Platnou právní úpravu v dané oblasti představuje vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení 
seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami ZP, ve znění 
vyhlášky č. 344/2015 Sb., která obsahuje seznam k. ú. s přiřazenými průměrnými základními 
cenami ZP.  
 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Dotčenými subjekty jsou všichni vlastníci nebo nájemci ZP v k.ú., ve kterých došlo ke změně 
průměrné základní ceny ZP. Dále pak Ministerstvo financí, Ministerstvo dopravy a Státní 
pozemkový úřad.  

 
1.5 Popis cílového stavu 

Přijetím předloženého návrhu vyhlášky se do průměrných základních cen ZP promítnou 
věcné změny, ke kterým došlo ve druhé polovině roku 2015 a v průběhu první poloviny roku 
2016, a to v souvislosti s aktualizací bonitačního mapování ZP a změnou výměr ZP               
v některých k. ú vedených v KN.  

 
1.6 Zhodnocení rizika 

V případě, že by nedošlo k přijetí předloženého návrhu vyhlášky, nebyl by do právního řádu 
České republiky promítnut aktuální stav průměrných základních cen ZP. Mezi jednotlivými 
vlastníky srovnatelných pozemků by vzniklo nespravedlivé daňové zatížení, a to zejména 
v určení výše daně z nemovitých věcí, což by mohlo vést k soudním sporům. 

2. Návrh variant řešení 
Návrh možných řešení včetně varianty nulové 

Varianta 0: 
Nulová varianta předpokládá, že se neuskuteční žádné změny, nepředloží se žádný návrh 
novely vyhlášky a bude ponechán současný stav. Vzhledem k rozsahu věcných změn i rizik 
uvedených v bodu 1.6 nelze nulovou variantu realizovat. 

Varianta I: 
Varianta I předpokládá, že změny průměrných základních cen ZP v některých k.ú. budou 
uvedeny v platnost nabytím účinnosti předloženého návrhu vyhlášky. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
Identifikace nákladů a přínosů všech variant 
Varianta 0: 

Nulová varianta si nevyžádá žádné náklady. Nepřináší však ani žádné přínosy 
a zachovává nepříznivý stav a riziko vzniku soudních sporů. 
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Varianta I: 
Varianta I – 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 vlastníků ZP 
v těch k.ú., kde dojde ke snížení ceny pozemku. Ze seznamu k.ú. budou vyřazena k. ú. 
Potštát-Dolní Předměstí a k.ú. Potštát-Horní Předměstí, která byla ve 2. polovině roku 2015 
zrušena. 
Navrhovaná právní úprava ovlivní kupní ceny ZP v některých k.ú. při případném převodu 
nebonitovaných ZP do vlastnictví státu. Tato změna ceny může ovlivnit výdajovou stranu 
státního rozpočtu. Současně bude změněna výše příjmů veřejných rozpočtů, respektive obcí, 
neboť výnos daně z nemovitých věcí je příjmem obcí. Ekonomické dopady je nutno 
posuzovat v návaznosti na konkrétní k.ú. Celkově lze očekávat pokles výše vybírané daně 
z nemovitých věcí ve výši cca 325 tis. Kč ročně.  

Odhad daňové bilance České republiky výnosu daně z nemovitých věcí 

Kultura 
Výměra v m2 dle 

ÚHDP 
k 01. 01. 2016 

Daňový základ v Kč Daň v Kč 

2016 2017 2016 2017 Rozdíl 
2017 - 2016 

ZP 240 790 444 
     

ZP-TP 180 796 866 1 692 101 433 1 648 500 060 12 690 761 12 363 750 -  327 010 

TP 59 993 578 289 633 474 290 190 227 724 084 725 476 1 392 

Celkem 
 

1 981 734 907 1 938 690 287 13 414 844 13 089 226 - 325 618 

 

ZP - zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé 
travní porosty). 

TP - trvalé travní porosty. 
ÚHDP - databáze obsahující úhrnné hodnoty výměr dle druhů pozemků. 

Stanovení nové průměrné základní ceny ZP nezakládá daňovým poplatníkům povinnost 
podávat nové daňové přiznání (§ 13a odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitých věcí).  

4.  Vyhodnocení nákladů a přínosů variant a stanovení pořadí variant a výběr 
nejvhodnějšího řešení 

Zhodnocení variant 

VARIANTA PŘÍNOSY NÁKLADY 

0 
„nulová“ Beze změn. 

Vznik nespravedlivého daňového zatížení 
mezi srovnatelnými vlastníky půdy, 
včetně dopadu na výši daně 
z nemovitých věcí. 

I 

V některých k.ú. pro 
vlastníky ZP nižší daň 
z nemovitých věcí. 
Zreálnění průměrných 
základních cen ZP. 

Přijetím vyhlášky dojde k celkovému 
snížení příjmů veřejných rozpočtů (obcí   
a krajů) jako důsledku převládnutí trendu 
snížení ceny pozemků nad zvýšením 
ceny pozemků v jednotlivých k.ú., což 
bude mít za následek snížení vybrané 
daně z nemovitých věcí. 
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Pro řešení tohoto problému byla jako nejvhodnější vybrána varianta I, neboť tato varianta 
je jediná možná. Ekonomické dopady varianty I. jsou uvedeny v části 3. 
Vyhláška je primárně určena k ocenění ZP, kterého je využito při výpočtu základu daně             
z nemovitých věcí. Dopady na ostatní subjekty nelze přesně predikovat.  Dopad do rozpočtů 
obcí jsou shodné s dopady na vlastníky půdy. Vzhledem k jejich výši předpokládáme, že 
nebude nutné zajišťovat zvláštní kompenzaci. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Implementace a vynucování přijaté vyhlášky budou zajištěny zákonnými prostředky 
vyplývajícími zejména ze zákona o dani z nemovitých věcí. 

6. Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti probíhá každoročně v rámci realizace daně z nemovitých věcí. 

7. Konzultace a zdroje dat 
Při přípravě předkládané vyhlášky proběhly konzultace Ministerstva zemědělství 
s Ministerstvem financí, Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním,  
Státním pozemkovým úřadem a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v. v. i. 
Výměry ZP s přiřazenými BPEJ dle jednotlivých druhů ZP byly získány z databází Českého 
úřadu zeměměřičského a katastrálního. Následně byly tyto údaje porovnány s daty 
z databáze BPEJ vedené Státním pozemkovým úřadem. Základní data a výsledky konzultací 
byly promítnuty do předložené novely vyhlášky.        

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
Ing. Jiří Pangrác 
Odbor ekonomiky a rozpočtu – 13210 
Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 65/17 
117 05 Praha 1 – Nové Město 
Telefon: 221 812 614 
e-mail: jiri.pangrac@mze.cz. 
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