
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění 
pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 20. 10. 2016, s termínem 
dodání stanovisek do 10. 11. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Povinná připomínková místa 

Česká národní 
banka 

Bez připomínek - 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek - 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek - 

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek - 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

Bez připomínek - 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Bez připomínek - 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Bez připomínek - 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek - 

Ministerstvo Bez připomínek - 
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školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Ministerstvo 
vnitra 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
Obecně: 

Doporučujeme provést revizi textu za účelem 
formálního sjednocení obsahu, zejména psaní slovních 
spojení s pomlčkou, kdy v textu se např. vyskytují verze 
„Praha-východ“, „Praha – východ“ a „Praha - východ“, 
uvádění číslic, které jsou jednou s desetinnými místy, jindy 
bez nich (např. „1,00“ a „1“), dále řazení obcí, okresů nebo 
oblastí v tabulkách (ne vždy je totiž dodržováno abecední 
řazení). 

 

K čl. I bodu 3 – k § 5 odst. 6: 
V souladu s čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme namísto „§ 2 až 5 odst. 1 až 4“ uvést „§ 2 
až 4 a odstavců 1 až 4“, neboť je odkazováno na odstavce 
§ 5. 

Vyhověno jinak. 
Namísto „§ 2 až 5 odst. 1 až 4“ uvést „§ 2 až 4 a odstavce 1 
až 4“. 

K čl. I bodu 8 – k příloze č. 20: 
V textu pod tabulkou č. 1 je třeba slovo „výšená“ nahradit 
slovem „zvýšená“. 

Vyhověno. 
 

K čl. I bodům 11 a 12 – k přílohám č. 25 a č. 26: 
Navrhujeme nahradit slovo „PLZENSKÝ“ slovem 
„PLZEŇSKÝ“. 

Vyhověno. 
 

K čl. I bodu 13 – k příloze č. 27: 
Doporučujeme opravit pořadí slov v názvu Kraje Vysočina. 

Vyhověno. 
 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek - 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek - 

Ministerstvo 
zemědělství 

V připomínkovém řízení č.j. MF-44520/2015/2602-9 bylo 
ve vypořádání připomínek uvedeno u všech zásadních 
připomínek Ministerstva zemědělství „Zatím nevyhověno. 
Bude řešeno příští novelou. Bude zohledněno jako podnět 

Ministerstvo financí při vypracování návrhu novely vyhlášky 
zvážilo předložené zásadní připomínky Ministerstva zemědělství. 
 
Není pravdou, že by Ministerstvo financí nedostálo svého 
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pro příští novelu“. Ministerstvo financí však nedostálo 
svého závazku a připomínky Ministerstva zemědělství 
v novele nezapracovalo. S ohledem na tuto skutečnost 
uplatňuje Ministerstvo zemědělství následující připomínky. 
 
 Připomínky nad rámec návrhu: 
 
1) Požadujeme změnit znění § 42 odst. 2 takto: 
„(2) Je-li věk oceňované skupiny dřevin nižší než její 
obmýtí uvedené v lesním hospodářském plánu nebo lesní 
hospodářské osnově, sníží se základní cena každé 
skupiny dřevin koeficientem Kv vypočteným jako hodnota 
1,00 snížená o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny 
lesních dřevin násobený hodnotou 0,005/rok [dále jen 
„věkový koeficient lesního porostu“ Kv = 1 – (u - a) x 
0,005]. V případě, že obmýtí uvedené v lesním 
hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově je 
vyšší než stanovené nejvyšší obmýtí pro danou skupinu 
dřevin uvedené v příloze č. 28 k této vyhlášce jako horní 
hranice rozpětí obmýtí, použije se pro výpočet koeficientu 
Kv pro oceňovanou skupinu dřevin z této přílohy nejvyšší 
obmýtí pro danou skupinu dřevin.“. 

 

Odůvodnění: 
Současné znění § 42 odst. 2, kterým se za určité situace 
vypočítává věkový koeficient lesního porostu Kv, je někdy 
v lesnické praxi nejednotně vykládáno z hlediska použití 
správného obmýtí v extrémních případech, kdy je 
zapotřebí vyhodnotit limitní parametry ocenění pro 
jednotlivé skupiny dřevin, aniž by se výpočet dostal mimo 
definiční obor platný pro jednotlivé skupiny dřevin (např. 
při obmýtí uvedeném v lesním hospodářském plánu, resp. 
lesní hospodářské osnově a při respektování maximálního 
obmýtí platného pro příslušnou skupinu dřevin). Navržené 
zpřesnění formulace výpočtu koeficientu Kv má za cíl 
odstranit dosavadní nejasnosti. 
 

závazku, připomínky Ministerstva zemědělství vzalo jako podnět.  
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Požadovaná úprava Ministerstvem zemědělství do ustanovení 
§ 42 odst. 2 není koncepční a pokládáme ji za nadbytečnou, 
neboť je řešena v ustanovení § 40, který se týká ocenění lesního 
porostu, a který předchází § 42. Ustanovení § 42 se vztahuje 
pouze na cenové přirážky, srážky a koeficienty. 
 
Navrhovaná úprava Ministerstvem zemědělství je již promítnuta 
v ustanovení § 40 odst. 3 písm. c).; v případě vyhovění 
připomínce by v oceňovacím předpise došlo k duplicitě. 
 
Ministerstvo zemědělství s navrženým vypořádáním souhlasí. 
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Tato připomínka je zásadní 

2) Požadujeme v příloze 33 změnit celý název bodu 3.6 na 
„- geneticky cenný lesní porost – lesní porost fenotypové 
třídy A nebo B (§ 10)*)“ a celý název bodu 3.7 na „ – 
geneticky cenný lesní porost – uznaný zdroj 
selektovaného reprodukčního materiálu (§ 14)*)“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhuje se nový přístup k cenovým přirážkám pro 
geneticky cenné lesní porosty, který umožní navýšit cenu 
porostu fenotypově nadprůměrně hodnotného, a ještě dále 
zvýšit cenu tohoto porostu, pokud byl uznán jako 
selektovaný zdroj reprodukčního materiálu 
 
Tato připomínka je zásadní 

Vyhověno, vysvětleno. 
Již ve vypořádání připomínek mezirezortního připomínkového 
řízení v loňském roce bylo uvedeno, že chybí odkaz na zákon, ve 
kterém se nachází citované ustanovení.  
 
Ve vypořádání připomínek v loňském roce byla Ministerstvu 
zemědělství nabídnuta možnost novelizace v příštím roce, avšak 
Ministerstvo zemědělství nedoložilo žádný předpis, na jehož 
základě svou zásadní připomínku požaduje v příloze oceňovací 
vyhlášky změnit. 
 
V uvedených položkách je odkaz na celé příslušné ustanovení 
(položka 3.6 na § 14 a položka 3.7 na § 15) zákona č. 149/2003 
Sb. 
 
a) Název bodu 3.6 byl ponechán, a to vzhledem k tomu, že odkaz 
na § 14 výše uvedeného zákona pokrývá uznaný zdroj 
selektovaného reprodukčního materiálu. 
 
b) V názvu bodu 3.7 byla provedena úprava textu v souladu s 
platnou právní úpravou (tj. podle zákona č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění 
pozdějších předpisů; směrnice Rady 1999/105/ES, o uvádění 
reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh), kdy lze lesní 
porosty uznávat pouze jako zdroje identifikovaného, 
selektovaného, nebo testovaného reprodukčního materiálu. 
V případě zdrojů identifikovaného reprodukčního materiálu se 
jedná o porosty nejhorší kvality (fenotypová třída C) – z tohoto 
důvodu oceňovací vyhláška zohledňuje pouze porosty uznané 
jako zdroje selektovaného nebo testovaného reprodukčního 
materiálu, tedy porosty geneticky cenné.  
 
Ministerstvo zemědělství s navrženým vypořádáním souhlasí. 

3) Doporučujeme v příloze č. 28 v položce č. 6 a příloze č. 
33 v položce č. 10. 2 slova „jírovec maďál“ nahradit slovy 
„jírovec maďal“. 

Vysvětleno. 
Oprava písemné chyby bude provedena v následující novele 
vyhlášky. V návrhu vyhlášky není příslušná příloha dotčena. 
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4) Doporučujeme v příloze 35 v názvu 3. skupiny dřevin 
slovo „JAVOR“ vypustit. 
 
Odůvodnění: 
V souladu s přílohou č. 28, položkou č. 6 (skupina dřevin 
BUK) náleží všechny druhy javorů do skupiny dřevin BUK, 
v příloze č. 35 proto v názvu třetí skupiny dřevin nemusí 
být JAVOR uváděn. 

Vysvětleno. 
Oceňovací přepis nepoužívají pouze odborníci se zaměřením 
na lesní porosty, ale i uživatelé bez lesnického vzdělání.  Proto je 
pro lepší orientaci javor uveden jmenovitě – většině uživatelů by 
chyběl. Vzhledem k tomu, že všechny druhy javorů náleží do 
skupiny dřevin BUK, nedochází uvedením dřeviny u skupiny 
dřevin, k níž přísluší, k rozporu.  

5) Doporučujeme provést co nejdříve aktualizaci vstupních 
údajů použitých pro stanovení hodnoty lesních pozemků a 
lesních porostů na současnou úroveň cen v lesním 
hospodářství.  

Vysvětleno. 
Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů 
(Kč/m2), náklady na zajištění kultury podle skupin lesních dřevin, 
aj., byly naposledy upraveny vyhláškou č. 441/2013 Sb., která 
nabyla účinnost 1. 1. 2014.  
 
Podle databáze cen Generálního finančního ředitelství, kterou 
využívá Ministerstvo financí jako zdroj informací k úpravám cen 
v oceňovací vyhlášce, jsou skutečně realizované tržní ceny 
lesního porostu výrazně nižší než jejich cena zjištěná. Kromě 
toho není upřesněn druh ceny, na jehož úroveň je požadována 
aktualizace.  
Podklady k úpravám cen lesních pozemků a porostů disponuje 
ÚHÚL, který má spadá pod Ministerstvo zemědělství. Žádáme 
tedy Ministerstvo zemědělství o jejich poskytnutí k uplatněnému 
požadavku. 
 
Pro realizaci doporučující připomínky o aktualizaci vstupních 
údajů použitých pro stanovení hodnoty lesních pozemků a 
lesních porostů na současnou úroveň cen v lesním hospodářství, 
poskytne Ministerstvo zemědělství aktuální údaje, které budou 
projednány před jejich uplatněním v další novelizací oceňovací 
vyhlášky. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek - 

Úřad vlády ČR 
– vedoucí ÚV 

Bez připomínek - 

Úřad vlády ČR   
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– ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti, 
legislativu a 
předseda 
Legislativní 
rady vlády 

Úřad vlády ČR 
– odbor 
kompatibility 

Bez připomínek 
 
Stanovisko k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č.441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 
(materiál MF, č. j.: MF-32376/2016/2602-6, ze dne 19. 10. 
2016, určený pro připomínkové řízení) 
 
Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, 
a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 
o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Právní vztahy, které jsou přímým předmětem navrhované 
úpravy, nejsou právem EU regulovány. 
Připomínky a případné návrhy změn:  
Odbor kompatibility žádné nevznáší. 
 
Závěr: 
Návrh neimplementuje předpisy EU a není s právem EU 
v rozporu. 

- 

Úřad vlády ČR 
– 

Bez připomínek - 
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místopředseda 
vlády pro 
vědu, výzkum 
a inovace a 
předseda 
Rady pro 
výzkum, vývoj 
a inovace 

Ostatní připomínková místa 

Agrární 
komora České 
republiky 

  

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek - 

Český 
statistický 
úřad 

Bez připomínek - 

Český úřad 
zeměměřičský 
a katastrální 

Bez připomínek - 

Hlavní město 
Praha 

K úvodní větě: 
V souladu s čl. 61 odst. 1 a odst. 3 písm. a) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme za slovo „zákonů“ vložit 
slova „(zákon o oceňování majetku)“. 

Vyhověno. 

K bodu 3 (§ 5 odst. 6): 
V souladu s čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme ve větě třetí slova „§ 2 až § 5 odst. 1 až 4“ 
nahradit slovy „§ 2 až 4 a odstavce 1 až 4“. 

Vyhověno. 

K bodu 6 (příloze č. 2): 
Doporučujeme: 
v úvodní větě, v souladu s čl. 57 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, slova „tabulka č. 1 a tabulka č. 2“ nahradit 
slovy „tabulky č. 1 a 2“; 
za tabulkou č. 1 na konci textu vypustit uvozovky nahoře. 

Vyhověno. 

K bodu 7 (příloze č. 3): 
Doporučujeme: 

Vyhověno. 
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v úvodní větě, v souladu s čl. 57 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, slova „tabulka č. 1, tabulka č. 4 a tabulka č. 
5“ nahradit slovy „tabulky č. 1, 4 a 5“; 
v textu za tabulkou č. 1, v souladu s čl. 42 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, text  
„odst. 5, 6“ nahradit slovy „odst. 5 a 6“, text „odst. 2, 3“ 
nahradit slovy „odst. 2 a 3“ a text  
„č. 7, 8, 9“ nahradit slovy „č. 7 až 9“; 
v textu za tabulkou č. 5 zkratky „k.ú.“ nahradit slovy 
„katastrální území“. 

K bodům 10 až 13 (přílohám č. 24 až 27): 
Doporučujeme v úvodní větě slova „včetně nadpisu“ a 
dále nadpis vypustit, neboť se jedná o nadpis celé přílohy, 
nikoliv jen tabulky č. 1. 

Nevyhověno. 

Nejedná o nadpis celé přílohy, ale pouze tabulky č. 1. 

Hospodářská 
komora České 
republiky 

  

Nejvyšší soud Bez připomínek - 

Nejvyšší 
správní soud 

Bez připomínek - 

Svaz měst a 
obcí 

  

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek - 

 

V Praze 27. července 2017 

Vypracoval: Ing. Vlasta Scholzová 

                   Ing. Kateřina Müllerová Podpis: 
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