
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 
vyhlášky č. 199/2014 Sb. 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 4. listopadu 2015, 
s termínem dodání stanovisek do 25. listopadu 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky 
Vypořádání 

Povinná připomínková místa 
Česká národní 
banka 

K zákonnému zmocnění 
Česká národní banka doporučuje uvozovací větu 
formulovat takto: 
„Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku  
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 
303/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 3 až 13, § 
15 až 16a a § 17 zákona:“. 
Odůvodnění: Novela vyhlášky je vydávána k provedení § 
33 odst. 1 zákona o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., (dále 
jen „zákon“). Podle § 33 odst. 1 zákona má být vyhláška 
vydána k provedení § 3 až 13, § 15 až 16a, § 17 a § 24 
zákona a dále k ocenění některých věcí movitých a 
služeb. Ustanovení § 24 upravuje oceňování obchodního 
závodu. Stanoví-li vyhláška, oceňuje se závod výnosovým 
způsobem, popřípadě jeho kombinací s oceněním podle § 
24 odst. 1 (obchodní závod nebo jeho část se oceňuje 
součtem cen jednotlivých druhů majetků určených podle 

Vyhověno 
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zákona sníženým o ceny dluhů). Nezpochybňujeme věcné 
řešení zvolené předkladatelem, nicméně je potřeba 
respektovat zákonné zmocnění. Pokud vyhláška 
neupravuje oceňování závodu, není možné odkazovat na 
§ 33 odst. 1 zákona jako celek. Česká národní banka dále 
upozorňuje, že podle zmocňovacího ustanovení má 
vyhláška obsahovat postupy k určení některých movitých 
věcí a služeb. Oceňování jiných movitých věcí než těch, 
na které výslovně odkazuje § 33, ani oceňování služeb 
vyhláška neobsahuje. 
K § 9 odst. 3 
Doporučujeme uvedené ustanovení upravit ve spolupráci 
s Českým báňským úřadem. 
Odůvodnění: Podle našeho názoru odkaz na pozemky, na 
které bylo vydáno rozhodnutí o změně využití pro těžební 
a jim obdobné činnosti nebo s nimi souvisejícími pracemi 
na zemském povrchu neodpovídá terminologii horního 
práva a může v praxi způsobovat problémy, srov. § 2 a 3 
zákona č. 61/1988 Sb. Například není jasné, jak bude 
aplikováno u dobývání nerostů v hlubinných dolech, které 
ale zasahují na povrch nebo s nimiž souvisí pozemky na 
povrchu, např. odkaliště (srov. určení základní ceny, která 
odkazuje na povrchovou těžbu, jiná formulace v odstavci 3 
a jiná ve vymezení koeficientu). 

Bereme na vědomí 
 
Návrh ustanovení byl koncipován v roce 2013 ve spolupráci 
s ČBÚ, který rovněž návrhy vyhlášek a jejich novel připomínkuje. 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

V úvodní větě navrhované vyhlášky je slovo „stanoví“ 
uvedeno duplicitně 

Vyhověno. 
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 5 – k § 4 odst. 5: 
 Doporučujeme u výkladových ustanovení 
jednotlivých indexů odstranit na konci věty sousloví 
„tohoto ustanovení“, neboť jej považujeme za nadbytečné 
a matoucí. 

Vyhověno  

K čl. I bodu 19 – k § 39 odst. 7: 
 Doporučujeme namísto sousloví „pak se výše 
náhrady určí z ceny zjištěné stavby…“ uvést „pak se výše 
náhrady určí ze zjištěné ceny stavby…“. Uvedená 
formulace je zjevným nedopatřením. 

Bereme na vědomí 
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o oceňování majetku je 
název určované ceny podle oceňovacích předpisů „cena 
zjištěná“. Text je tedy třeba číst „pak se výše náhrady určí z ceny 
zjištěné stavby…“.  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučujeme ve vyhlášce na všech místech, kde u číslic 
chybí znak § tento znak doplnit. V tomto ohledu 
doporučujeme i doplnit číslo 4 v novelizačním bodě č. 9. 

Nevyhověno  
Není v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. a) legislativních pravidel 
vlády 

Doporučujeme k bodu 10 zvláštní části odůvodnění doplnit 
vysvětlení, proč bylo pro ocenění zemědělských pozemků 
uvedených v § 6 odst. 5 vyhlášky zvoleno ocenění dle 
ustanovení § 9 odst. 6, které se dle svého obsahu 
zemědělských pozemků netýká. 

Vyhověno 
Text v důvodové zprávě doplněn. Podle ustanovení § 9 odst. 5 
zákona o oceňování majetku se pozemek posuzuje podle 
skutečného stavu, je-li jeho skutečný účel užití v rozporu se 
zápisem v katastru nemovitostí. Pozemek oceňovaný podle § 6 
odst. 5 nelze ocenit jako zemědělský podle BPEJ, protože vlivem 
náletových dřevin charakteru lesního porostu už není využíván 
k zemědělským účelům. Proto je oceňován jako pozemek jiný.  

Doporučujeme k bodu 14. zvláštní části odůvodnění 
doplnit informaci, jak a kým bude možné uplatnit "věcné 

Vyhověno 
Připomínka je patrně k novelizačnímu bodu 15. 
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zdůvodnění" a snížit tak ocenění pozemku až o 50 %. Text v důvodové zprávě doplněn. Věcné zdůvodnění musí 
poskytnout v posudku hodnotitel, pokud snižuje cenu pozemku. 

Doporučujeme novelizační bod č. 10 vyhlášky vypustit, 
neboť vzhledem k tomu, že cena pozemku určená podle § 
6 odst. 5 vyhlášky nemůže být, s ohledem na ustanovení 
věty druhé § 9 odst. 6 vyhlášky, nižší než 6,50 Kč/m2, je 
ustanovení § 6 odst. 6 vyhlášky o nejmenší ceně 1 Kč/m2 
ve vztahu k § 6 odstavci 5 vyhlášky nadbytečné. 

Nevyhověno 
Uvedený novelizační bod nelze vypustit, neboť napadený text 
není předmětem uvedeného bodu.  
Novelizační bod č. 10 řeší určení ceny neobhospodařovaného 
zemědělského pozemku a nejde tudíž pouze o omezení jeho 
ceny, jak je odůvodňován tento požadavek. Z uvedeného důvodu 
není tento novelizační bod nadbytečný. 

Připomínky nad rámec návrhu: Vysvětleno 
Ministerstvo zemědělství vyslovilo 27.11.2015 e-mailem v 9:57 
souhlas s níže uvedeným vypořádáním. 
Níže uplatněné zásadní připomínky uplatněné Ministerstvem 
zemědělství nelze v tomto stadiu legislativního procesu již 
akceptovat. To je v souladu s čl. 16 odst. 5 Legislativních pravidel 
vlády…. „pro sdělení připomínek k návrhu vyhlášky…“.   
Návrhem vyhlášky je v našem případě předložené bodové znění. 
V případě zařazení dalších novelizačních bodů nad rámec 
předloženého materiálu by bylo nutné opakovat legislativní 
proces, přičemž stěžejním důvodem novelizace je aktualizace 
základních cen pro porovnávací způsoby ocenění a indexů změn 
cen staveb (inflace) od 1.1.2016.  
 
Napadená úprava je ve vyhlášce používána od roku 2002. Od té 
doby bylo již zpracováno cca 10 novel vyhlášek a dvě vyhlášky 
nové  v plném znění včetně příloh. Poslední nově vydaná 
vyhláška v plném znění byla v roce 2013. Všechny vyhlášky i 
jejich novely mělo Ministerstvo zemědělství k dispozici 
v připomínkových řízeních, kde mělo možnost své připomínky 
uplatnit, čehož nevyužilo.  
 
Ministerstvu zemědělství je známá i skutečnost, že oceňovací 
vyhláška je novelizována každoročně. Pokud tedy jsou uplatněné 
připomínky považovány za tak zásadní pro oceňování, měl být na 
Ministerstvo financí zaslán podnět k úpravě již během roku. 
 
Proto v tomto stadiu legislativního procesu uvedené zásadní 
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připomínky nebudou akceptovány s tím, že budou po projednání 
zahrnuty do další novely v příštím roce. 

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    
„věkový koeficient lesního porostu“ Kv = 1 – (u - a) x 
0,005          
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. 
 
Tato připomínka je zásadní 

Zatím nevyhověno  
Bude řešeno příští novelou – vypořádání viz výše „Připomínky 
nad rámec návrhu“. 
1) Požadovaný text je uveden v ustanovení § 40 odst. 2 písm. 

c). Požadavek je duplicitní. 
2) Podle čl. 16 odst. 5 Legislativních pravidel vlády jsou 

uplatňovány připomínky k návrhu vyhlášky. Uvedená 
připomínka není k novelizovaným ustanovením, ale 
k původnímu textu, který MZe již mnohokrát obdrželo 
k připomínkám (cca 12x). 

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)*)“. 

Zatím nevyhověno 
Bude řešeno příští novelou – vypořádání viz výše „Připomínky 
nad rámec návrhu“. 
Podle čl. 16 odst. 5 Legislativních pravidel vlády jsou uplatňovány 
připomínky k návrhu vyhlášky. Uvedená připomínka není 
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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 

k novelizovaným ustanovením, ale k původnímu textu, který MZe 
již mnohokrát obdrželo k připomínkám (cca 12x). 
Chybí odkaz na zákon, ve kterém se nachází citované 
ustanovení. 
Nabídnuta možnost novelizace v příštím roce. 

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“. 

Zatím nevyhověno 
Bude řešeno příští novelou – vypořádání viz výše „Připomínky 
nad rámec návrhu“. 
Úprava by znamenala rozšiřování novelizovaných ustanovení. 
Bude zohledněno jako podnět pro příští novelu 

Doporučujeme v příloze č. 7 v názvu položky č. 1 slova 
„Lesy imisní“ nahradit slovy „Pásmo ohrožení lesních 
porostů imisemi“. 
Odůvodnění: 
Soulad se současnou právní úpravou (§ 10 lesního 
zákona a jeho prováděcí vyhláška č. 78/1996 Sb.). 

Zatím nevyhověno 
Bude řešeno příští novelou – vypořádání viz výše „Připomínky 
nad rámec návrhu“. 
V tomto znění je ve vyhlášce již 13 let. Nová úprava by 
znamenala rozšiřování novelizovaných ustanovení. Bude 
zohledněno jako podnět pro příští novelu. 

Doporučujeme v příloze 33 v názvu položky č. 1 slova 
„Lesy imisní“ nahradit slovy „Lesy pod vlivem imisí“, v 
názvu položky č. 1.1 slova „- stupeň poškození I“ nahradit 
slovy „- stupeň poškození porostu I“, v názvu položky č. 
1.2 slova „-stupeň poškození II“ nahradit slovy „- stupeň 
poškození porostu II“, v názvu položky č. 1.3 slova „- 
stupeň poškození IIIa“ nahradit slovy „- stupeň poškození 
porostu IIIa“, v názvu položky č. 1.4 slova „- stupeň 
poškození IIIb“ nahradit slovy „- stupeň poškození porostu 
IIIb“ a v názvu položky č. 1.5 slova „- stupeň poškození 
IVa“ nahradit slovy „- stupeň poškození porostu IV“. 
Odůvodnění: 
Soulad se současnou právní úpravou (§ 10 lesního 
zákona a jeho prováděcí vyhláška č. 78/1996 Sb.). 

Zatím nevyhověno 
Bude řešeno příští novelou – vypořádání viz výše „Připomínky 
nad rámec návrhu“. 
V tomto znění je ve vyhlášce již 13 let. Nová úprava by 
znamenala rozšiřování novelizovaných ustanovení. Bude 
zohledněno jako podnět pro příští novelu.  

Doporučujeme v příloze 35 v názvu 3. skupiny dřevin 
slovo „JAVOR“ vypustit. 
Odůvodnění: 
V souladu s přílohou č. 28, položkou č. 6 (skupina dřevin 

Zatím nevyhověno 
Bude řešeno příští novelou – vypořádání viz výše „Připomínky 
nad rámec návrhu“. 
Ne všichni uživatelé vyhlášky mají lesnické vzdělání. Proto je pro 
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BUK) náleží všechny druhy javorů do skupiny dřevin BUK, 
v příloze č. 35 proto v názvu třetí skupiny dřevin nemusí 
být JAVOR uváděn. 

lepší orientaci javor uveden jmenovitě – většině uživatelů by 
chyběl. V tomto znění je ve vyhlášce již 13 let. Nová úprava by 
navíc znamenala rozšiřování novelizovaných ustanovení.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Úřad vlády ČR 
– vedoucí ÚV 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

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

  

Úřad vlády ČR 
– odbor 
kompatibility 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Úřad vlády ČR 
– 
místopředseda 
vlády pro 
vědu, výzkum 
a inovace a 
předseda 
Rady pro 
výzkum, vývoj 
a inovace 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Ostatní připomínková místa 
Agrární 
komora České 
republiky 

  

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek Bereme na vědomí 
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Český 
statistický 
úřad 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Český úřad 
zeměměřičský 
a katastrální 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Hlavní město 
Praha 

K bodu 1 (§ 3): 
V navrhovaném textu doporučujeme za číslo „3“ vložit 
slova „písm. b) bodu 2“. 

Vyhověno. 

K bodu 5 (§ 4 odst. 5 a 6): 
V souladu s čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova „tohoto ustanovení“ vypustit. 

Vyhověno. 

K bodu 12 (§ 8 odst. 3): 
V souladu s čl. 57 odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme v navrhovaném textu slovo „odst.“ 
nahradit slovem „odstavec“. 

Vyhověno. 

K bodu 14 (§ 9 odst. 3):       
V části „ZC“ za slovy „§ 3“ doporučujeme tečku nahradit 
čárkou a slovo „Zasahuje-li“ nahradit slovem „zasahuje-li“ 
a v  části „Ip“ za slovy „§ 4 odst. 1“ doporučujeme tečku 
nahradit čárkou  
a slovo „Zasahuje-li“ nahradit slovem „zasahuje-li“. 

Vyhověno. 

K bodu 18 (§ 30 odst. 6):     
V souladu s bodem 6.4  České technické normy ČSN 01 
6910 „Úprava písemností zpracovaných textovými editory“ 
doporučujeme za číslo „85“ vložit mezeru.      

Vyhověno. 

K bodu 22 (příloha č. 3):        
- Pod tabulkou č. 2 v bodech 2 až 4 v souladu s čl. 64 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme na 
konci textu doplnit slova „, ve znění pozdějších předpisů“. 

Vyhověno. 

K bodu 22 (příloha č. 3):  
 Pod tabulkou č. 3 v bodu 1 v souladu s čl. 70 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme jednu 
paragrafovou značku vypustit a v bodu 2 v souladu s čl. 45 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova 
„ustanovení“ a „této vyhlášky“ vypustit.      

Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4SMJ6CN)



Stránka 9 (celkem 9) 

K bodu 22 (příloha č. 3):  
 V textu pod tabulkou č. 4 v souladu s čl. 70 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme jednu 
paragrafovou značku vypustit.      

Vyhověno. 

V textu pod tabulkou č. 5 v souladu s bodem 6.4  České 
technické normy ČSN 01 6910 „Úprava písemností 
zpracovaných textovými editory“ doporučujeme za číslo 
„90“ vložit mezeru.      

Vyhověno. 

Hospodářská 
komora České 
republiky 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Nejvyšší soud Bez připomínek Bereme na vědomí 
Nejvyšší 
správní soud 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

Svaz měst a 
obcí 

  

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek Bereme na vědomí 

V Praze dne 16. srpna 2017 

Vypracoval: Ing. Vlasta Scholzová, Ing. Kateřina Müllerová Podpis: 
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