
 

- 1 - 

III. 

 
ODŮVODNĚNÍ  

I. O b e c n á   č á s t 
 

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA 
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. 
 

1.2 Definice problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených 
s nečinností 

Důvodem předložení navrhované právní úpravy je rozsah věcných změn, ke kterým došlo v 
průběhu druhé poloviny roku 2014 a první poloviny roku 2015, které mají vliv na průměrné 
základní ceny zemědělských pozemků. Předložený návrh novelizuje vyhlášku č. 298/2014 
Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami 
zemědělských pozemků, (dále jen „vyhláška“), která obsahuje seznam katastrálních území 
(dále jen „k. ú.“) s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků 
evidovaných v katastru nemovitostí, a to v druhu pozemku: orné půdy, chmelnice, vinice, 
zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. 

K 30. 6. 2015 bylo v České republice evidováno 13 093 k. ú., z toho zemědělské pozemky 
jsou evidovány celkem v 13 032 k. ú. Nulovou výměru ZP má pouze 61 k. ú. Ta k. ú., ve 
kterých nejsou v katastru nemovitostí (dále jen „KN“) evidovány zemědělské pozemky, 
nejsou v předloženém návrhu vyhlášky obsažena.  
Předložená novela vyhlášky obsahuje celkem 154 k. ú., u kterých byla změněna průměrná 
základní cena zemědělských pozemků, a to z důvodu aktualizace bonitačního mapování a 
z důvodu změny výměr zemědělské půdy vedených v KN. 
Ve 121 k. ú. se jedná o změny realizované na základě výsledků aktualizace bonitačního 
mapování zemědělských pozemků. Ke změně cen zemědělských pozemků 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 atd. Dalším důvodem změny ceny zemědělských pozemků byla i změna v hektarové 
výměře některých k. ú. Novela vyhlášky rovněž obsahuje změnu názvu k. ú. z Potštát-město 
za nový název k. ú. Potštát. Předložená vyhláška vyřazuje ze seznamu k. ú. Slavkov u Města 
Libavá, které bylo v 1. polovině roku 2015 zrušeno.  
Obnovou katastrálních operátů a tvorbou digitalizovaných katastrálních map dochází 
k upřesňování výměr druhů pozemků v kategoriích zemědělské půdy a výměr BPEJ 
v pozemkových parcelách (celkem 33 případů).  
Průměrná základní cena zemědělských pozemků v daném k. ú. je stanovena jako vážený 
aritmetický průměr základních cen zemědělských pozemků zjištěných podle BPEJ tak, jak 
byly zjištěny a zaneseny do mapového souboru vedeného Českým úřadem zeměměřickým a 
katastrálním a navazující numerické databáze BPEJ. 
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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. Aktualizaci BPEJ provádí 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. (dále jen „VÚMOP“) na základě 
hospodářských smluv.  
Po zavedení výsledků aktualizace BPEJ do katastru nemovitostí vedeného Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním jsou VÚMOP zpracovány nové průměrné základní ceny 
zemědělských pozemků. 
V rámci bonitačního mapování se postupně projevuje i trend degradace zemědělského 
půdního fondu zejména vodní erozí. Vodní erozí je aktuálně v ČR potenciálně ohroženo víc 
jak 50 % zemědělského půdního fondu ČR. 
Všechny změny uvedené v předložené novele 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 zemědělských 
pozemků.  
 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Dotčenými subjekty jsou všichni vlastníci nebo nájemci zemědělských pozemků v k. ú., 
ve kterých došlo ke změně průměrné základní ceny zemědělských pozemků. 

 
1.5  Popis cílového stavu 

Přijetím předloženého návrhu vyhlášky se do průměrných základních cen zemědělských 
pozemků promítnou věcné změny, ke kterým došlo ve druhé polovině roku 2014 a v průběhu 
první poloviny roku 2015, a to v souvislosti s  aktualizací bonitačního mapování 
zemědělských pozemků a změnou výměr zemědělských pozemků 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 
ČR promítnut aktuální stav průměrných základních cen zemědělských pozemků. Mezi 
jednotlivými vlastníky srovnatelných pozemků by vzniklo nerovné postavení, a to zejména 
v určení výše daně z nemovitých věcí. 

 
 

2. Návrh variant řešení 
 

Návrh možných řešení včetně varianty nulové 
 
Varianta 0: 

Nulová varianta předpokládá, že se neuskuteční žádné změny a bude ponechán stav 
z předcházejícího období. Vzhledem k rozsahu věcných změn i rizik uvedených v bodu  
1.6 nelze nulovou variantu realizovat. 
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Varianta I: 
Varianta I předpokládá, že změny průměrných základních cen zemědělských pozemků 
stanovené na základě výsledků aktualizace bonitačního mapování zemědělských pozemků 
a změn výměr zemědělských pozemků 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 s rizikem soudních sporů. 
 

Varianta I: 
Varianta I – přijetím předložené vyhlášky budou aktualizovány ceny zemědělských pozemků, 
a to v souladu s výsledky aktualizace bonitačního mapování zemědělských pozemků a 
změny výměr zemědělských pozemků v některých k. ú. V souvislosti s úhradou daně 
z nemovitých věcí (daně z pozemků) budou sníženy náklady vlastníkům zemědělských 
pozemků v těch k. ú., kde dojde ke snížení ceny pozemku. Bude aktualizován nový název 
k. ú. Potštát, z původního názvu k. ú. Potštát-město. Ze seznamu k. ú. bude vyřazeno k. ú. 
Slavkov u Města Libavá, které bylo v 1. polovině roku 2015 zrušeno. 
 

Návrh řešení 
Zhodnocení variant 

VARIANTA PŘÍNOSY NÁKLADY 

0 
„nulová“ 

Beze změn 

Vznik nerovného postavení mezi 
srovnatelnými vlastníky půdy, 
včetně dopadu na výši daně 
z nemovitých věcí. 

I 

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

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 uhrazené 
daně z nemovitých věcí. 

Pro řešení tohoto problému byla jako nejvhodnější vybrána varianta I, neboť tato varianta 
je jediná možná. 
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Implementace a vynucování přijaté vyhlášky budou zajištěny zákonnými prostředky 
vyplývajícími zejména ze zákona o dani z nemovitých věcí. 
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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. 
 
 
8. Kontakt na zpracovatele 

Ing. Stanislav Hofman 
Odbor ekonomiky a rozpočtu – 13210 
Ministerstvo zemědělství 
Těšnov  65/17 
117 05 Praha 1 – Nové Město 
Telefon: 221 812 372 
e-mail: stanislav.hofman@mze.cz. 
 
 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání; 
s ústavním pořádkem České republiky i s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána 

Předložená vyhláška je plně v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani  
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
Předložený návrh je v souladu i 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. 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
 Oblast upravující předloženou vyhláškou není upravena žádnými mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána. 
 
 
C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy, s mezinárodními a s předpisy 

Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 
právními zásadami práva 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 EU  
a návrh není s právem EU v rozporu. 
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D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava upraví kupní ceny některých pozemků v jednotlivých k. ú. a při 
případném převodu zemědělských pozemků do vlastnictví státu tak bude změněn nárok na 
výdajovou stranu státního rozpočtu (například v případě výkupu pozemků pro výstavbu 
dopravní infrastruktury). 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 320 tis. Kč ročně.  
 

Odhad daňové bilance ČR výnosu daně z nemovitých věcí 

Kultura 
Výměra v m2 

dle ÚHDP  
01. 04. 2015 

Daňový základ v Kč Daň v Kč 

  
2015 2016 2015 2016 2016 - 2015 

ZP 478 472 147 

     ZP-TP 354 302 438 2 740 082 402 2 699 882 311 20 550 618 20 249 117 - 301 501 

TP 124 169 709 554 831 162 547 404 444 1 387 078 1 368 511 -   18 567 

Celkem 
 

3 294 913 564 3 247 286 755 21 937 696 21 617 628 - 320 067 

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

TP - trvalé travní porosty 

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

 
 

E. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace, 
k ochraně soukromí a osobních údajů a zhodnocení korupčních rizik  

Přijetí předloženého návrhu vyhlášky nebude mít žádné dopady ve vztahu k zákazu 
diskriminace ani ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika.  
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II. 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 154 k. ú. mění průměrná základní cena zemědělských pozemků v 
Kč/m2. Změny cen proběhly na základě bonitačního mapování zemědělských pozemků. 
Zdůvodnění významných změn ceny zemědělských pozemků (o více než 10%) je uvedeno 
v příloze k odůvodnění pro každé k. ú. samostatně. 

 
 

K bodu 2 (Příloha vyhlášky): 
Název k. ú. Potštát-město byl změně na název k. ú. Potštát. 

 
 

K bodu 3 (Příloha vyhlášky): 
Novela vyřazuje ze seznamu k. ú. Slavkov u Města Libavá, které bylo v 1. pololetí roku 2015 
zrušeno. 

 
 

K Čl. II 
 
Účinnost 
S ohledem na vyměřování daně z pozemků podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z 
nemovitých věcí a v souvislosti s aktualizovanou cenou zemědělských pozemků je navrženo 
nabytí účinnosti předložené novely na 1. ledna 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA2WCS5MD)



 

- 7 - 

 
PŘÍLOHA K ODŮVODNĚNÍ 

 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ051 Liberecký kraj 601608 Bělá u Staré Paky 4,15 3,50 
 

Podrobné posouzení svahových poměrů vedlo k místnímu  vyhodnocení, že v okrscích 
zařazených původně do bonit odpovídajících svahům od 12−17° (např. 7.40.67) byly 
zmapovány enklávy půd odpovídajících bonitovaným půdně-ekologickým jednotkám (BPEJ), 
odpovídajícím svahům od 7−12° (např. 7.30.41, 7.30.11). Také v okrscích zařazených 
původně do bonit odpovídajících svahům 7−12° (např. 7.30.41) byly zmapovány enklávy půd 
odpovídajících BPEJ, odpovídajícím svahům od 3−7° (např. 7.30.11). V menší míře tomu 
bylo naopak, kdy došlo k vyhodnocení bonit odpovídajících svahům od 12−17° (např. 
7.40.68, 7.40.67) v okrscích zařazených původně do bonit odpovídajících svahům od 7−12° 
(např. 7.31.44).  
Podrobnější posouzení skeletovitosti a hloubky vedlo k místnímu  vyhodnocení bonit 
odpovídajících nižší skeletovitosti – BPEJ s vyšší přiřazenou cenou (např. 7.30.44 – 7.30.41, 
7.30.14 – 7.30.11) a hlubším a vyvinutějším půdám – BPEJ s vyšší přiřazenou cenou (např. 
7.30.14 – 7.30.11).  
Byl zaznamenán místní výskyt fluvizemí modálních a kambických a koluvizemí modálních 
v místech, kde byly původně mapovány fluvizemě glejové.  
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ031 Jihočeský kraj 602388 Benešov nad Černou 3,14 2,55 
 

Na základě aktualizace BPEJ k. ú. Benešov nad Černou provedené v roce 2014 došlo ke 
zvýšení průměrné ceny za m2 zemědělské půdy o 16,94 % proti původnímu stavu. Ke 
zvýšení průměrné ceny došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace BPEJ 
především díky následujícím změnám. 
Přehodnocením skeletovitosti na cca 62 ha původně bonitované jako BPEJ 8.34.44 nyní 
vedená jako 8.34.41 a částečně i díky zpřesnění sklonitosti jako 8.34.21. Dále došlo ke 
změně na ploše cca 15 ha v posouzení stupně hydromorfizmu a původně bonitovaná BPEJ 
9.73.11 ze skupiny půd hydromorfních byla přeřazena do skupiny půd oglejených – 
pseudoglejů, konkrétně BPEJ 9.50.11. Dále v nivě říčky Černá došlo ke změně na části cca 
6 ha původní BPEJ 9.72.01 a 8.71.01 ze skupiny půd glejových na BPEJ 9.58.00 a 8.58.00, 
tedy půdy nivní oglejené. 

 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ031 Jihočeský kraj 633615 Branišov u Dubného 6,17 5,37 
 

Ke zvýšení průměrné ceny došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace především 
převedením cca 15 ha původně bonitovaných BPEJ skupiny phydromorfních půd (konkrétně 
BPEJ 5.67.01) do skupiny oglejených půd − pseudoglejů (konkrétně BPEJ 5.53.01), 5.54.11. 
Dále došlo k převedení cca 110 ha půd oglejených velmi těžkých (BPEJ 5.54.11) na půdy 
oglejené středně těžké a lehčí středně těžké (BPEJ 5.53.01 a 5.52.01). 
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NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ031 Jihočeský kraj 7425759 Čeřín 2,08 2,37 

Na základě aktualizace BPEJ k. ú. Čeřín provedené v roce 2010 došlo ke snížení průměrné 
ceny za metr2 zemědělské půdy o 12,21 % proti původnímu stavu. Ke snížení průměrné 
ceny došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace BPEJ především díky 
následujícím změnám.  
Přehodnocením skeletovitosti na cca 46 ha původně bonitované jako BPEJ 8.34.21 nyní 
vedená jako 8.34.24 a 8.34.44. Dále došlo ke zpřesnění kategorií sklonitosti v případě 
původní BPEJ 8.34.24 nyní správně zařazené do BPEJ 8.34.44 na ploše 13,9 ha a BPEJ 
8.34.0 změněná na BPEJ 8.34.21 na ploše cca 33 ha. Dále BPEJ 8.34.41 byla na ploše cca 
16 ha změněna na BPEJ 8.40.68, jelikož byla zjištěna svažitost nad 12°. 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ053 Pardubický kraj 628883 Dolní Čermná 4,16 4,68 

V k. ú. Dolní Čermná došlo ke snížení průměrné ceny z důvodu zmapování okrsků BPEJ 
7.53.01, 7.53.11, 7.53.41 a 7.53.51 s nižší sazbou v Kč/m2 cca na 26 % celkové výměry 
zemědělské půdy k. ú. Jedná se o pseudogleje na jílech zrnitosti těžké s vylehčenou ornicí. 
Původně zde bylo mapováno více pseudoglejů lehčího zrnitostního rázu (HPJ 52) a více 
pseudoglejů na sprašové hlíně (HPJ 44) zrnitosti středně těžké (ve spodině i těžké) s vyšší 
cenou. 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ063 Kraj Vysočina 633691 Dubovice 3,70 4,62 

Hlavním důvodem snížení průměrné ceny zemědělské půdy bylo v rámci provedené 
aktualizace BPEJ přeřazení HPJ 29 do HPJ 32. Vlivem eroze a intenzivním způsobem 
obdělávání došlo k prostupu zvětralé matečné horniny do vrchních částí půdního profilu a tím 
ke změně zrnitostního rázu ze středně těžké (HPJ 29) na půdy lehkého charakteru (HPJ 32). 
Dále byly v rámci aktualizace zmapovány mělké půdy s omezenou hloubkou profilu – HPJ 
37. 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ071 Olomoucký kraj 672564 Hlivice 12,05 14,56 

Při aktualizaci BPEJ v k. ú. Hlivice, která proběhla v roce 2010, došlo k zpřesnění svažitosti, 
mocnosti humusového horizontu. V tomto k. ú. erozí došlo k úbytku ploch hnědozemí na 
spraši (HPJ 10). Místo nich je zde erozní forma hnědozemě (HPJ 08). Dále došlo k vymezení 
ploch oglejených půd ( HPJ 42, 43, 44 a 45). Tyty změny vedly ke snížení průměrné ceny 
půdy v tomto k. ú. 
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NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ072 Zlínský kraj 642169 Horní Bečva 1,37 1,86 

Při aktualizaci BPEJ v k. ú. Horní Bečva, která proběhla v roce 2008, došlo k zpřesnění 
svažitosti, obsahu skeletu a zrnitosti. Zvýšila se plocha velmi svažitých půd (HPJ 40). Nově 
byly vymezeny semihydromorfní a hydromorfní horské louky (HPJ 75). Tyty změny vedly ke 
snížení průměrné ceny půdy v tomto k. ú. 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ020 Středočeský kraj 643751 Horní Počaply 10,41 12,35 

Katastrální území Horní Počaply má výměru 377,4 ha zemědělské půdy. Hlavním důvodem 
snížení průměrné ceny zem. půdy na základě terénního průzkumu je výrazné snížení podílu 
hnědozemě na spraši (1.10.00). Původní výměru 255 ha byla upravena na výměru 159,6 ha. 
Naopak se zvýšil podíl hnědozemě na štěrkopískové terase (BPEJ 1.13.00). Nově byly do 
katastru zavedeny nové bonity půdy − hnědozem na sprašové hlíně (3.11.00) a pararendzina 
na opuce (3.19.01). Druhá podstatná změna na základě šetření se týkala kambizemě na 
štěrkopískové terase (BPEJ 1.21.10). Původní výměra 37,2 ha tak byla navýšena na 61,6 ha 
na úkor fluvizemě na nivní uloženině lehké zrnitosti (1.55.00). 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ020 Středočeský kraj 787949 Chodeč u Mělníka 13,18 10,86 

Katastrální území Chodeč u Mělníka má výměru 227,6 ha zemědělské půdy. Hlavním 
důvodem zvýšení průměrné ceny půdy na uvedeném k. ú. na základě terénního šetření je 
zavedení nového kódu BPEJ − 3.10.10 − hnědozem na spraši. Výměra 31,9 ha na úkor 
smytých půd − kód BPEJ 3.08.10. Původní výměru 43,7 ha jsme snížili na 27,5 ha. Změna 
nastala u pararendziny na opuce se  střední skeletovitostí – kód BPEJ 3.19.14, výměra 8 ha. 
Po terénním šetření jsme tuto bonitu půdy úplně zrušili. Změna nastala i u fluvizemí na nivní 
uloženině – kódy BPEJ 3.55.00 a 3.56.00. Původně byla v katastru zahrnuta jenom fluvizem 
lehké zrnitosti (3.55.00). Na základě šetření jsme k. ú. doplnili o fluvizem na nivní uloženině 
s hlinitou zrnitosti o výměře 7,4 ha. 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ064 Jihomoravský kraj 659355 Jevišovice 5,18 6,59 

K poklesu průměrné ceny katastru došlo z důvodu znehodnocení půdy degradací a erozí 
vlivem intenzivní zemědělské činnosti.  Při aktualizaci došlo ke snížení výměry hnědozemí 
HPJ 10 a 12 o 200 ha a jejich přeřazení do  HPJ 29 a 32 s cenou za 1 m2 poloviční až 
čtvrtinovou. 
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NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ064 Jihomoravský kraj 777315 Královopolské Važany 12,00 14,56 

Při aktualizaci BPEJ v k. ú. Královopolské Vážany, která proběhla v roce 2013, došlo 
k zpřesnění svažitosti a zrnitosti. V k. ú. erozí došlo k úbytku ploch černozemí luvických (HPJ 
02) a hnědozemí na spraši (HPJ 10). Nahrazeny jsou erozní formou (HPJ 08) a kambizemí 
na neogénu (HPJ 20 a 24). Dále byla zpřesněna nivní poloha místního potoka, hlavně 
hydromorfní poměry. Lužní půda ( HPJ 61) byla nahrazena lužní půdou glejovou a glejem 
(HPJ 63, 64, 67 a 68). Tyty změny vedly ke snížení průměrné ceny půdy v tomto k. ú. 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ071 Olomoucký kraj 701386 Lhota nad Moravou 13,37 11,9 

Při celkové výměře zemědělské půdy 46 ha v celém katastrálním území byly před aktualizací 
BPEJ zastoupeny pouze tři kódy BPEJ – 3.13.00, 3.58.00, 3.64.01. V rámci provedené 
aktualizace BPEJ byla HPJ 64 – kulturní glej přeřazena do HPJ 58 – fluvizem glejová. Toto 
byl jediný, zato zásadní důvod zvýšení průměrné ceny zemědělské půdy v tomto k. ú. 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ031 Jihočeský kraj 683035 Libnič 7,22 6,38 

V katastrálním území Libníč došlo v rámci aktualizace bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (BPEJ) ke zvýšení průměrné ceny půdy o 13,17 % z níže uvedených důvodů. 
Snížením výměry mělkých půd − kambizemě litické HPJ (37) a nahrazených kambizeměmi 
eubazickými až mezobazickými na svahovinách sedimentárních hornin − pískovce, 
permokarbon, HPJ (30). 
Nárůstem ploch původně vymezených jako půdy mající sklon k dočasnému zamokření 
− kambizemě oglejené, pseudogleje modální HPJ (50), za kambizemě modální eubazické 
až mezobazické, na rulách, svorech, HPJ (29) a kambizemě eubazické až mezobazické 
na svahovinách sedimentárních hornin − pískovce, permokarbon, HPJ (30).  
Změna je dána rovněž upřesněním expozic, sklonitostí a zejména snížením skeletovitosti u 
HPJ (29 a 30).  
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ042 Ústecký kraj 780103 Loučky u Verneřic 3,61 4,06 

Zájmové území má výměru 554,3 ha zemědělské půdy. Na základě terénního průzkumu 
jsme největší změny v rámci aktualizace BPEJ zaznamenali u kambizemě na podkladě 
bázických hornín a se střední skeletovitostí (kód BPEJ 7.28.14,7.28.44 a 7.28.54.) Před 
aktualizací BPEJ uvedené půdy měli výměru 76 ha, po aktualizaci jsme plochy navýšili na 
135 ha. Opačný posun ve výměře zemědělských půd nastal u cambizemě s malou 
skeletovitostí - do 25%. (kód BPEJ 7.28.11,7.28.41,7.28.51.) Původní výměru 178,3 ha jsme 
po terénním šetření snížily na asi 103 ha.  Poslední větší změnu jsme zjistili u mělkých 
půdách-kód BPEJ: 7.38.1, 7.38.16, 7.38.55, 7.38.56. Původní výměru 14 ha jsme po 
aktualizaci BPEJ navýšily na 56,7 ha. 
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NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ042 Ústecký kraj 693111 Merboltice 3,99 3,16 

V k. ú. Merboltice se průměrná cena po aktualizaci BPEJ zvýšila o 25 % v důsledku 
zmapování více ha půd středně hlubokých a hlubokých. Při detailizaci bonitace bylo 
zmapováno méně ha mělkých půd – HPJ 38.  
Změna byla i ve vyčlenění okrsků BPEJ středně skeletovitých tj. s obsahem skeletu nad     
25 % objemových do 50 % objemových. Došlo ke snížení jejich celkové výměry cca o 104 
ha, tj. cca 20 % z celkové výměry zemědělské půdy tohoto k.ú. 
V k. ú. byly ve skupině semihydromorfních půd zmapovány cca na 10 ha luvizemě oglejené 
(HPJ 43) a pseudogleje (HPJ 44) na sprašové hlíně, které při původní bonitaci podchyceny 
nebyly. 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ042 Ústecký kraj 771155 Mnichovský Týnec 8,93 7,98 

Ke zvýšení průměrné ceny došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace zejména 
převedením cca 15 ha původně bonitovaných 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 2,5 ha půd mělkých do 10 cm se sklonem 7−12° (BPEJ 
1.39.39) do skupiny hnědých půd − kambizemí (konkrétně BPEJ 1.28.14, 1.28.54). 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ032 Nemanice 702846 Nemanice 2,16 1,81 

Při aktualizaci bylo zmapováno více půd zrašelinělých a rašeliništních oproti mapování půd 
při původní bonitaci. V k. ú. se nachází přírodní památka − Louka u Staré Huti (v CHKO 
Český les) s katénou hydromorfních až anhydromorfních půd – BPEJ 8.76.41. Okrsky BPEJ 
s vyšší skeletovitostí byly rozděleny na více menších okrsků s půdami méně skeletovitými a 
na okrsky BPEJ s menší hloubkou půdního profilu. Původně mapované větší okrsky mělké 
půdy byly při podrobnějším mapování rozděleny do více okrsků půd s různou hloubkou 
půdního profilu a skeletovitostí. 
V k. ú. byly podchyceny svahové gleje a zmapovány okrsky BPEJ – 8.73.41., 8.74.11, 
8.73.11. Při detailizaci BPEJ byly některé větší okrsky semihydromorfních půd shledány 
částečně méně hydromorfními a naopak. Glej s BPEJ 8.73.11 v severní části k. ú. byl 
zkulturněn a zařazen do BPEJ  8.65.01. Na části původně mapovaného okrsku gleje 
histického byla při detailizaci zmapována fluvizem glejová (HPJ 8.58.00) s vyšší hloubkou 
znaků reduktomorfních, glej modální – HPJ 67 a v menší výměře koluvizem a fluvizem (HPJ 
56).  
Větší rozdíl v průměrné ceně zemědělských pozemků byl způsoben celkovým snížením 
ploch původně mapovaných středně skeletovitých půd s obsahem skeletu nad 25 % 
objemových a zmenšením výměry původně mapovaných mělkých půd v jižní části tohoto k. 
ú. 
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NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ052 Královéhradecký kraj 718874 Peklo nad Zdobnicí 4,46 3,71 

Po aktualizaci došlo k tomu, že v okrscích zařazených původně do BPEJ odpovídajících 
svahům 12−17° (např. 7.40.78) byly zmapovány enklávy půd odpovídajících BPEJ 
odpovídajícím svahům od 7−12° (např. 7.25.54, 7.25.14). Také v okrscích zařazených 
původně do BPEJ odpovídajících svahům od 7−12° (např. 7.25.54) byly zmapovány enklávy 
půd odpovídajících BPEJ, odpovídajícím svahům od 3−7° (např. 7.25.14). V menší míře 
tomu bylo naopak − došlo k vyhodnocení bonit odpovídajících svahům od 12−17° (např. 
7.40.78, 5.40.78) v okrscích zařazených původně do bonit odpovídajících svahům od 7−12° 
(např. 7.25.54). Nebo podobně 7.25.14 tam, kde původně byla mapována 7.25.04, či 7.40.99 
tam, kde původně byla mapována 7.40.78. 
Podrobnější posouzení skeletovitosti a hloubky půdy vedlo k místnímu  vyhodnocení BPEJ 
odpovídajících nižší skeletovitosti – BPEJ s vyšší přiřazenou cenou 
(např. 7.38.56 – 7.25.51) a hlubším a vyvinutějším půdám – BPEJ s vyšší přiřazenou cenou 
(např. 7.38.56 – 7.25.51). 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ041 Karlovarský kraj 675997 Pěkovice 3,70 3,19 

 
Ke zvýšení průměrné ceny došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace především 
převedením cca 30 ha původně bonitovaných BPEJ skupiny hnědých půd s vyšším obsahem 
skeletu (konkrétně BPEJ 8.34.24 a 8.34.44) do skupiny hnědých půd − kambizemí s nižším 
obsahem skeletu (konkrétně BPEJ 8.34.21, 8.34.31). Dále došlo k převedení cca 1,5 ha půd 
hydromorfních (BPEJ 8.68.01) na hnědé půdy oglejené (BPEJ 8.50.01). 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ031 Jihočeský kraj 780910 Rankov u Trhových svinů 5,66 5,00 

V tomto k. ú. došlo v rámci aktualizace BPEJ ke zvýšení průměrné ceny půdy o 13,16 % 
z níže uvedených důvodů. 
Náhradou výměry mělkých půd − kambizemě litické HPJ (37) za kambizemě modální 
eubazické až mezobazické, na rulách, svorech, HPJ (29) a kambizemě modální eubazické 
až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, 
žulách, granodioritech, HPJ (32).  
Změnou pseudogleje pelické planické, kambizemě oglejené na těžších sedimentech 
limnického tercieru, HPJ (53) na půdy mající sklon k dočasnému zamokření - kambizemě 
oglejené, pseudogleje modální HPJ (50). 
Úpravou HPJ (52) pseudogleje modální, kambizemě oglejené na lehčích sedimentech 
limnického tercieru a HPJ (50) na HPJ (29). Náhradou hydromorfních půd glejových širokých 
depresí a rovinných celků HPJ (67) za HPJ (50). 
Zvýšení průměrné ceny zemědělské půdy též ovlivnilo upřesnění expozic, sklonitostí 
a zejména snížení skeletovitosti u HPJ (29 a 32).  
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NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ053 Pardubický kraj 698423 Řikovice u Litomyšle 8,37 10,04 

Při aktualizaci BPEJ v k. ú.  Řikovice u Litomyšle, která proběhla v roce 2013, došlo 
k zpřesnění svažitosti, a hydromorfních poměrů. Luvizem modální (HPJ 14) byly nahrazeny 
subtypem oglejeným a smytou formou (HPJ 43,46 a 08). Kambizem modální (HPJ 25) byla 
na větší ploše nahrazena subtypem oglejeným (HPJ 50). V nivě byla nově vymezena NPG 
(HPJ 58). Tyty změny vedly ke snížení průměrné ceny půdy v tomto k. ú. 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ053 Pardubický kraj 749044 Skuhrov u České Třebové  5,74 4,89 

V k. ú. Skuhrov u České Třebové došlo ke zvýšení průměrné ceny o 17,3 % v souvislosti s 
detailnějším mapováním − zmapováno bylo méně půd s vyšším obsahem skeletu v půdním 
profilu. Původní BPEJ 7.25.14 o výměře 115 ha byla po aktualizaci BPEJ snížena na výměru 
40,5 ha. Naopak jsme zvýšili podíl BPEJ 7.25.11 – původní výměru 88,8 ha jsme po 
terénním průzkumu navýšili na 215 ha. Uvedené kódy BPEJ představují kambizem na 
tvrdém slínovci. Další změnu jsme zaznamenali u semihydromorfních půd. Kód BPEJ 
7.50.11 o původní výměře 24,7 ha − lehké zrnitosti jsme nahradili kódem 7.48.11 − středně 
těžké zrnitosti (24,5 ha). Jedná se o pseudoglej na tvrdém slínovci. 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ032 Plzeňský kraj 753505 Stanětice 4,52 3,33 

Mělké půdy (HPJ 37) s nižší bodovou hodnotou produkčního potenciálu a s nižší cenou 
nebyly při aktualizaci BPEJ potvrzeny v původně mapovaném rozsahu.  
Dva větší okrsky BPEJ 7.37.16 v SZ a JZ části k. ú. byly při detailnějším mapování rozděleny 
mezi menší okrsky s BPEJ 7.29.04, 7.29.11, 7.29.14, 7.29.54, 7.29.44, 7.29.41 (kambizemě 
s půdními profily středně hlubokými a hlubokými) a 7.37.16. 
Semihydromorfní půdy ve východní části k.ú. byly shledány suššími a větší plocha okrsku 
BPEJ 7.50.54 (kambizem oglejená) byla rozdělena mezi více okrsků BPEJ – většinou 
anhydromorfních půd – BPEJ 7.26.14, 7.26.54, 7.38.56, 7.26.14, 7.26.11 a semihydromorfní  
okrsek  BPEJ 7.48.54. Okrsek BPEJ  5.50.14 (kambizem oglejená) byl rozdělen na více 
okrsků – BPEJ 5.26.11, 5.26.14, 5.26.54, 5.48.11 a 5.48.54. Půdní typy zde byly při KPZP 
popsány jako kambizemě modální nebo kambizemě modální slabě oglejené na substrátu č. 
43 (břidlice a droby) – tj.  HPJ 26 a 48. V 7. KR (mírně teplý, vlhký) mají semihydromorfní 
půdy oproti půdám anhydromorfním větší rozdíl v ceně z důvodu většího sklonu 
k dočasnému zamokření. 
Glejová půda v severovýchodní části k. ú. (BPEJ 5.67.01) byla zmapována na menší ploše 
z důvodu menšího množství znaků hydromorfismu a vlivu spodní vody, okrsek byl rozdělen 
na menší okrsky s BPEJ 5.47.00 a 5.48.11 (pseudogleje a kambizemě oglejené) 
a 5.67.01. Při KPZP byla v později mapovaném okrsku BPEJ – 5.67.01 vykopána jedna 
sonda, jejíž půdní profil byl popsán jako pseudoglej na svahovině – tj. HPJ 47. 
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NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ042 Ústecký kraj 759597 Sušany 12,53 11,04 

V katastrálním území Sušany došlo v rámci aktualizace bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (BPEJ) ke zvýšení průměrné ceny půdy o 13,48 % z níže uvedených důvodů. 
Náhradou výměry černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých 
substrátech (jílech, slínech, karpatském flyši a tercierních sedimentech), těžké až velmi těžké 
s vylehčeným orničním horizontem s tendencí povrchového převlhčení v profilu, HPJ (06) 
za černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy 
středně těžké, HPJ (01). Dále snížením skeletovitosti na části zemědědělské plochy s HPJ 
(06). 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ063 Kraj Vysočina 795992 Šašovice 4,47 5,13 

K poklesu průměrné ceny došlo z důvodu přeřazení asi třetiny výměry katastru z HPJ 29 do 
HPJ 32, k čemuž došlo z důvodu degradace půdy – splavení hlinité ornice erozí 
a postupného přiorávání písčitého podorničí. 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ071 Olomoucký kraj 764027 Štíty Hamerské 3,75 4,19 

Štíty Hamerské: výměra 89 ha. Snížení hodnoty tohoto malého k. ú. s převážně nivními 
půdami došlo v důsledku povodní v roce 1997. Zcela vymizela původní bonita 8.56.00, 
původně 22 ha nyní 0. Plochy původní bonity 8.56.00 byly nahrazeny  HPJ 8.22.10 – 6,4 ha, 
dále pak 8.22.12 -7,1 ha a HPJ 8.70.01 s výměrou 6,5 ha. Výsledkem nové aktualizace je i 
snížení výměry HPJ 8.35.01 z 20 ha na 10 ha v současnosti a to ve prospěch 8.35.21 - 8,2 
ha, dále 8.35.31 - 4,3 ha. Toto k. ú. bude i v budoucnu trpět povodněmi řeky Březná.  
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ042 Ústecký kraj 760374 Štrbice 3,60 4,40 

Na základě aktualizace BPEJ k. ú. Štrbice provedené v roce 2014 došlo ke snížení průměrné 
ceny za m2 zemědělské půdy o 18,27 % proti původnímu stavu. Ke snížení průměrné ceny 
došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace BPEJ, a to zejména v důsledku 
následujících změn.  
Přehodnocením hlavní půdní jednotky HPJ 01 tj. černozem modální na ploše cca 5 ha 
původně bonitované jako BPEJ 1.01.12 - nyní vedená jako BPEJ 1.22.10 t. j. regozem 
modální a 1.28.04 kambizem modální. 
Dále došlo ke zpřesnění kategorií skeletovitosti a sklonitosti v případě původní BPEJ 4.28.11 
na ploše cca 5,8 ha nyní zařazené do BPEJ 4.28.14 a 4.28.54. U původní BPEJ 4.28.41 byla 
na ploše cca 2,5 ha zjištěna sklonitost nad 12°, čímž došlo k přeřazení do BPEJ 4.41.77. 
Z důvodu zvýšené skeletovitosti byla na ploše 10 ha původní BPEJ 4.28.51 vymezena BPEJ 
4.28.54. 
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NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ031 Jihočeský kraj 602442 Valtéřov 3,22 3,60 

Na základě aktualizace BPEJ k. ú. Valtéřov provedené v r. 2014 došlo ke snížení průměrné 
ceny za m2 zemědělské půdy o 10,6 % proti původnímu stavu. 
Ke snížení průměrné ceny došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace BPEJ 
především díky níže uvedeným změnám. 
Přehodnocením skeletovitosti na cca 9,3 ha původně bonitované jako BPEJ 8.34.01 
ze skupiny půd silně kyselých hnědých půd nyní vedené jako 8.34.04 a částečně i díky 
zpřesnění sklonitosti jako 8.34.24. Poté došlo k přehodnocení skeletovitosti i sklonitosti na 
ploše 6 ha u BPEJ 8.34.21 - nyní vedené jako BPEJ 8.34.04. U původně vedené BPEJ 
8.34.21 došlo ke zjištění vyšší svažitosti na ploše cca 10,3 ha a přeřazení do BPEJ 8.34.41. 
Dále došlo ke změně v posouzení stupně hydromorfizmu a vymezení pramenních vývěrů na 
původně bonitované BPEJ 8.50.01 ze skupiny půd oglejených - pseudoglejů nyní zatříděné 
jako BPEJ 8.74.11 v ploše 3,8 ha a původní 8.34.24 nyní vedené jako 8.73.11 o ploše cca 
1,8 ha. 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ063 Kraj Vysočina 780057 Vepřová 3,98 3,28 

Ke zvýšení průměrné ceny katastru došlo z důvodu zvýšení výměry HPJ 35 na úkor HPJ 34 
a především snížením výměry glejových půd HPJ 67 a jejich přeřazení k HPJ 64, u které 
je cena za m2 trojnásobně vyšší. 
 
 

NUTS 3 název kraje kód ČSÚ název katastrálního území nová cena stará cena 

CZ064 Jihomoravský 777323 Vítovice 7,95 9,18 

Při aktualizaci BPEJ v k. ú. Vítovice, která proběhla v roce 2013, došlo k zpřesnění svažitosti 
a zrnitosti. Dále došlo k vymezení ploch oglejených půd ( HPJ 45, 47, 48 a 49). V k. ú. došlo 
následkem eroze k úbytku ploch černozemí luvických (HPJ 02) a hnědozemí na spraši (HPJ 
10). Nahrazeny jsou kambizemí na neogénu (HPJ 20 a 24). Byla zpřesněna nivní poloha 
místního potoka, hlavně hydromorfní poměry. Lužní půda (HPJ 61) byla nahrazena lužní 
půdou glejovou a glejem (HPJ 63, 64, 67 a 68). Tyty změny vedly ke snížení průměrné ceny 
zemědělské půdy v tomto k. ú. 
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