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III. 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 

O B E C N Á   Č Á S T 
 
 

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je rozsah věcných změn, ke kterým došlo v průběhu 
druhé poloviny roku 2016 a první poloviny roku 2017, 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“), která obsahuje seznam 
katastrálních území (dále jen „k. ú.“) s přiřazenými průměrnými základními cenami ZP 
evidovaných v katastru nemovitostí (dále jen „KN“), a to v druhu pozemku: orné půdy, 
chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. 

K 30. 6. 2017 bylo v České republice evidováno 13 091 k. ú., z toho ZP jsou evidovány 
celkem v 13 030 k. ú. Nulovou výměru ZP má pouze 60 k. ú. Ta k. ú., ve kterých nejsou v KN 
evidovány ZP, nejsou v předloženém návrhu vyhlášky obsažena.  
Předložená novela vyhlášky obsahuje celkem 153 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, případně vzniku nového k. ú. 
Celkem u 67 k. ú. došlo ke snížení průměrné základní ceny a u 85 k. ú. došlo ke zvýšení 
průměrné základní ceny. Jednomu nově vzniklému k. ú. byla cena přiřazena.   
Ve 128 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 vyřazuje ze seznamu k. ú. s přiřazenými průměrnými 
základními cenami ZP k. ú. Radonice u Hradiště (sloučeno s k. ú. Kadaňský Rohozec). Do 
seznamu k. ú. zavádí předložená novela k. ú. Horky u Stínavy, které vzniklo v prvním pololetí 
roku 2017. Dále pak mění název k. ú. Dolní Kamenice u Staňkova na nový název k. ú. Dolní 
Kamenice u Holýšova. 
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 5 případů).  
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. Aktualizaci BPEJ provádí Státní 
pozemkový úřad.  
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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 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. 
Změny výměr zemědělských pozemků a jim přiřazených BPEJ, které byly promítnuty 
do předložené novely, byly odsouhlaseny s databázemi Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního. 
 
 
2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
Předložený návrh je 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. (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“).  
Novela vyhlášky je plně v souladu se zákonem o dani z nemovitých věcí.   
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
 
 
3) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 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. 
 
 
4) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné 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 

Předložený návrh upravuje průměrné základní ceny zemědělských pozemků v některých      
k. ú. Současně bude změněna výše příjmů veřejných rozpočtů, respektive některých obcí, 
neboť výnos daně z nemovitých věcí je příjmem obcí. Ekonomické dopady je nutno 
posuzovat v návaznosti na konkrétní k. ú. Celkově lze očekávat mírný pokles výše vybírané 
daně z nemovitých věcí ve výši cca 54 tis. Kč ročně. 
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Odhad daňové bilance ČR výnosu daně z nemovitých věcí 

Kultura 
Výměra v m2 

dle UHDP        
1. 1.2017 

Daňový základ v Kč Daň v Kč 

2017 2018 2017 2018 2018 - 2017 
ZP 506 054 492           
ZP-TP 357 753 264 2 810 976 184 2 801 723 780 21 082 321 21 012 928 -69 393 
TP 148 301 228 569 934 105 576 090 540 1 424 835 1 440 226 15 391 
Celkem   3 380 910 289 3 377 814 320 22 507 157 22 453 155 -54 002 

ÚHDP - databáze obsahující úhrnné hodnoty výměr dle druhů pozemků 
ZP -  zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, 

trvalé travní porosty) 
TP -  trvalé travní porosty. 

Přijetím novely vyhlášky budou v některých k. ú. aktualizovány ceny zemědělských 
pozemků. V souvislosti s úhradou daně z nemovitých věcí tak mohou být sníženy, popřípadě 
zvýšeny náklady vlastníků zemědělských pozemků v těch k.ú., kde dojde ke snížení, 
popřípadě ke zvýšení ceny zemědělských pozemků. Ekonomické dopady bude nutno 
posuzovat v návaznosti na konkrétní k.ú. 
Stanovení nové průměrné základní ceny zemědělských pozemků nezakládá daňovým 
poplatníkům povinnost podávat nové daňové přiznání (§ 13a odst. 2 písm. b) zákona 
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. 

 
 

5) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a ani v oblasti 
rovného postavení žen a mužů. 
 
 
6) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí                  

a osobních údajů 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 
 
7) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
U navrhované vyhlášky nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA (Corruption Impact 
Assessment), korupční rizika zjištěna. 
 
 
8) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava se nedotýká bezpečnosti nebo obrany státu a tudíž na ně nemá 
žádný dopad. 
 
 
9) Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 
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Předkládaný návrh vyhlášky je obsažen v Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 
správy na rok 2017. Odbor hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České republiky v rámci 
schváleného Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 rozhodl, 
že k překládanému návrhu vyhlášky nemusí být hodnocení dopadů regulace (RIA) 
provedeno.  
 
 
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 153 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, pro 
každé k. ú. samostatně, uvedeno v příloze č. 1 k tomuto odůvodnění.  
V příloze č. 2 k tomuto odůvodnění je uvedeno porovnání původní a nové průměrné ceny 
zemědělských pozemků v jednotlivých k. ú. 

 
 

K bodu 2 (Příloha vyhlášky): 
Název k. ú. Dolní Kamenice u Staňkova byl změněn na nový název k. ú. Dolní Kamenice       
u Holýšova. 

 
 

K bodu 3 (Příloha vyhlášky): 
Do seznamu k. ú. je zařazeno nové k. ú. Horky u Stínavy, které vzniklo v prvním pololetí roku 
2017. 
 
 
K bodu 4 (Příloha vyhlášky): 
Tento novelizační bod vyřazuje ze seznamu k. ú. Radonice u Hradiště, které bylo v prvním 
pololetí roku 2017 sloučeno s k. ú. Kadaňský Rohozec. 

 
 
 

K Čl. II 
 
Účinnost 
S ohledem na vyměřování daně z pozemků podle zákona o dani z nemovitých věcí a v 
souvislosti s aktualizovanou cenou zemědělských pozemků je navrženo nabytí účinnosti 
předložené novely na 1. ledna 2018.  
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PŘÍLOHA Č. 1 K ODŮVODNĚNÍ 
 

NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ041 Karlovarský 
kraj 726648 Bohuslav u 

Poutnova 2,96 3,62 

Ke snížení průměrné ceny došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace především 
navýšením výměry BPEJ skupiny hydromorfních půd hlavních půdních jednotek (dále jen 
„HPJ“) - 68, 73, 75 celkem o cca 25 ha. Dále došlo k nárůstu ploch se stupněm skeletovitosti 
2 cca o 19 ha a k nárůstu ploch se stupněm svažitosti 3 (7 - 12º) o cca 51 ha. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ032 Plzeňský 
kraj 607291 Boječnice 5,30 4,53 

Ke zvýšení průměrné ceny zemědělské půdy v k. ú. Boječnice, okres Tachov došlo 
zejména z následujících důvodů: 

1) V rámci aktualizace došlo v k. ú. k upřesnění lokalit s HPJ 37 a 39 (mělké půdy 
převážně s výraznou skeletovitostí) a tím následně ke zmenšení výměry o téměř 
18,09 ha oproti výměře těchto lokalit před aktualizací. 

2)  Dalším důvodem zvýšení ceny je i upřesnění lokalit u hydromorfních půd (HPJ 
64,65,66,67,68 až 69), a tím následně ke zmenšení výměry o téměř 19,92 ha oproti 
výměře těchto lokalit před aktualizací. 

Tabulkový přehled rozhodujících změn 

Kategorie 
Stav před 
aktualizací 

(ha) 

Stav po 
aktualizaci 

(ha) 
Změna ve výměře 

(ha) 
Vyjádření v 

% 
Mělké půdy a 
nevyvin. půdy 
(HPJ 37,39) 

48,60 30,51 -18,09 62,77 

Hydromorfní 
půdy 
(HPJ 

64,65,66,67,68 
až 69) 

58,99 39,07 -19,92 66,23 

Z uvedeného přehledu je patrné, že se zmenšila výměra u lokalit s nižší produkční 
schopností, což má rozhodující vliv na zvýšení průměrné ceny v daném k. ú. o 17 %. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ051 Liberecký 
kraj 608742 Bozkov 3,82 3,28 

V k. ú. Bozkov se po provedené aktualizaci BPEJ zvýšila průměrná cena zemědělské půdy 
o 16,46 %. Výměra zemědělské půdy se snížila a došlo k poklesu výměry kambizemí 
se skeletovitostí od 25 % do 50 % objemových a k poklesu výměry půd na svahu nad 12° 
(HPJ 40). 
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NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ080 Moravskoslezský 
kraj 609480 Brantice 5,14 6,18 

Ke snížení průměrné ceny zemědělské půdy v katastru Brantice o 16,83 % došlo na základě 
těchto změn. 
V nivních polohách byly v důsledku změny zrnitostních poměrů a hydromorfismu fluvizemě 
modální HPJ 56 přeřazeny do fluvizemí glejových HPJ 58 a regozemí modálních HPJ 22. Ve 
svažitých polohách došlo vlivem eroze k přeřazení luvizemí HPJ 14 do pseudoglejů HPJ 48. 
V nejvyšších polohách katastru došlo k rozšíření zastoupení mělkých půd HPJ 37. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ020 Středočeský 
kraj 617849 Cítov 10,02 8,70 

Celková výměra zemědělské půdy katastrálního území Cítov představuje 656,18 ha. 
Hlavním důvodem zvýšení průměrné ceny zemědělské půdy na základě terénního průzkumu 
je zvýšení podílu půd ze skupiny černozemí. Původní výměru před aktualizací BPEJ 229,54 
ha jsme po aktualizaci zvýšili na 342,36 ha, konkrétně se jedná o kód BPEJ 1.01.00 – 
černozem na spraši. Částečný vliv na změnu průměrné ceny zemědělské půdy měl i vyšší 
podíl hnědozemě na spraši – BPEJ 1.10.00. Výměru 29,23 ha jsme při šetření navýšili na 
51,91 ha. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ063 Kraj 
Vysočina 638323 Český Herálec 3,02 2,56 

K zvýšení průměrné ceny zemědělské půdy v katastru Český Herálec o 18 % došlo souhrou 
dílčích změn. 
Snížila se výměra glejů HPJ 67,69 a 73 o 5ha a mělkých půd HPJ 37 o 5 ha. 40 ha 
kambizemí oglejených HPJ 50 bylo přeřazeno z důvody zvýšení jejich hydromorfismu do 
glejů modálních HPJ 64, které jsou dražší a 80 ha kabizení na mírném svahu BPEJ 9.36.21 
bylo přesunuto po upřesnění svažitostních poměrů do kambizemí na rovině BPEJ 9.36.01. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ041 Karlovarský 
kraj 725561 Dolní Hraničná 6,27 5,37 

K zvýšení průměrné ceny o 16,76 % došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace 
BPEJ. Největší váhu při změně ceny měly změny původně bonitovaných BPEJ skupiny 
kambizemních půd v jižní oblasti katastrálního území. Konkrétně se jednalo o převedení 
hlavní půdní jednotky(HPJ) 26 na HPJ 29 na základě určení matečné horniny v jižní části 
katastru. Dále došlo na části území ke snížení stupně skeletovitosti ze stupně 2 na stupeň 1 
dle platné metodiky. Jistý vliv na zvýšení ceny mělo i zpřesnění určení svažitosti pozemků. 
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NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ042 Ústecký 
kraj 740241 Dolní Ročov 5,07 7,71 

Ke snížení průměrné ceny zemědělské půdy v k. ú. Dolní Ročov, okr. Louny, v důsledku 
aktualizace BPEJ 2016, došlo zejména z následujících důvodů: 
Proti původnímu stavu bylo v k. ú. vymezeno výrazně více hnědých půd – kambizemí HPJ 
30, HPJ 31, HPJ 33 a to na ploše cca 9,7 ha zemědělské půdy. 
Byla zrušena chybně mapovaná HPJ 10 ( hnědozem modální). 
Došlo k zpřesnění mapování sklonitosti terénu, expozice ke světovým stranám a 
skeletovitosti. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ071 Olomoucký 
kraj 601772 Domašov u 

Jeseníka 1,72 2,10 

Řešené území je velmi členité. Během aktualizace byly upřesněny sklonitostní poměry, 
obsah skeletu, hloubka půdního profilu. Vzrostla ploch půd se středním obsahem skeletu. 
Nově byly vymezeny mělké půdy HPJ 37. Dále byly vymapovány oglejené půdy a gleje HPJ 
50, 67, 68, 69, 71 a 73. Niva říčky Bělé byla zasažena povodněmi v roce 1997. Následkem 
této události nastala změna BPEJ na 8.21.13, což je štěrkopísková naplavenina. Tyto změny 
byly důsledkem poklesu průměrné ceny půdy o 18,1 %. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ041 Karlovarský 
kraj 632325 Dražov 2,47 2,93 

Ke snížení průměrné ceny došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace především 
navýšením výměry BPEJ skupiny mělkých půd (HPJ 37) o cca 18 ha, skupiny půd velmi 
sklonitých poloh (HPJ 40) o cca 14 ha a skupiny hydromorfních půd (HPJ 68, 73, 75) celkem 
o cca 60 ha. Dále došlo k nárůstu ploch se stupněm skeletovitosti 2 cca o 75 ha. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ042 Ústecký 
kraj 634379 Encovany 7,59 8,75 

V katastrálním území Encovany došlo v rámci aktualizace bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (BPEJ) ke snížení průměrné ceny půdy o 13,26 % zejména z níže uvedených 
důvodů: 

- Zpřesněním mapování sklonitosti terénu, expozice a skeletovitosti. 
- Vymezením půd velmi sklonitých poloh (> 12°) o výměře 23,7 ha (v původním zákresu 

BPEJ jsou zcela opomenuty). 
Vlivem změny vodního režimu v jihozápadní části k. ú. nahrazením HPJ (60) černice  
modální, karbonátové, arenické, fluvické za HPJ (62) a (63) černice glejové. 
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NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ051 Liberecký 
kraj 636622 Háje nad 

Jizerou 2,37 2,12 

V k. ú. Háje nad Jizerou s celkovou výměrou zemědělské půdy 68,19 ha se po aktualizaci 
BPEJ zvýšila průměrná cena zemědělské půdy o 11,79 %. Při detailnějším mapování BPEJ 
byla původně mapovaná BPEJ 8.73.41 (katény půd s výskytem svahových pramenišť) 
s celkovou výměrou 24,95 ha rozčleněna na více okrsků BPEJ - 8.50.11 (semihydromorfní 
půda na svahu 3° - 7°), 8.50.51 (semihydromorfní půda na svahu 7° až 12°), 8.34.41 
(kambizem na  svahu 7° - 12°) a dva menší okrsky s kódem BPEJ 8.34.34 (kambizem na 
svahu 3° – 7°) a 8.40.77 (půda na svahu 12° - 17°). Místo menšího okrsku s kódem BPEJ 
8.65.01 (dle systému BPEJ - zkulturněný glej modální zrašelinělý, glej histický, stagnoglej 
zrašelinělý atd.) byly mapovány následující BPEJ – 8.56.00 (fluvizem), 8.58.00 (fluvizem 
glejová), 8.50.11 a kód 99 (v mapách BPEJ kód pro nezemědělskou půdu).  
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ063 Kraj 
Vysočina 638358 Herálec na 

Moravě 2,51 2,12 

Ke zvýšení průměrné ceny zemědělské půdy v k. ú. Herálec na Moravě o 18 % došlo 
souhrnem dílčích změn. 14ha glejů HPJ 67,69 a 73 bylo přeřazeno kvůli sníženému 
hydromorfismu do glejů modálních HPJ 64. Dále bylo 24ha kambizemí oglejených HPJ 50 a 
18 ha půd mělkých HPJ 37 přeřazeno do kambizení HPJ 36. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ063 Kraj 
Vysočina 638421 Heroltice u 

Jihlavy 5,13 5,79 

Při provádění aktualizace BPEJ v k. ú. Heroltice u Jihlavy bylo terénním šetřením a odběrem 
vzorků zjištěno, že v daném k. ú. vlivem eroze a upřesněním sklonitosti pozemků, bude 
snížena výměra kódu BPEJ 7.29.01 z 13,4 % výměry zemědělské půdy katastru na 4 % 
výměry. Kód BPEJ 7.29.11 o výměře 14 % zemědělské půdy katastru před aktualizací nebyl 
při aktualizaci použit.  
Po provedení aktualizace byly v k. ú. zavedeny nové kódy BPEJ 7.32.01, 7.32.014, 7.32.11, 
7.32.14, 7.32.44 a zvýšila se výměra kódu 7.50.11. Tyto provedené změny měly vliv na 
změnu průměrné ceny pozemků.  
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ041 Karlovarský 
kraj 632317 Hlinky 2,50 2,78 

Ke snížení průměrné ceny o 10,07 % došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace 
BPEJ. Největší váhu při změně ceny mělo zvýšení stupně skeletovitosti ze stupně 1 na 
stupeň 2 v severní části katastrálního území. Jistý vliv na zvýšení ceny mělo i zpřesnění 
určení svažitosti pozemků a vymezení hydromorfníh svahových půd v jižní části katastrálního 
území. 
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NUTS 
3 

název 
kraje 

kód katastrálního 
území katastrální území nová 

cena 
stará 
cena 

CZ072 Zlínský 
kraj 643289 Horní Lhota u 

Luhačovic 3,56 2,78 

Po aktualizaci BPEJ na k. ú. Horní Lhota u Luhačovic (okres Zlín) došlo k navýšení 
průměrné ceny zemědělské půdy o 28,06 %. Hlavní příčinou takového navýšení cen byla 
skutečnost, že na sledovaném území byly při prvním zpracování BPEJ nesprávně vyčleněny 
půdy ze skupiny velmi sklonitých poloh, tedy např. 7.40.67, 7.41.67 a 7.41.68, které byly až 
příliš generalizovány. Jejich plochy byly redukovány dle skutečnosti až o desítky hektarů a to 
ve prospěch půd, které jsou pro tuto oblast typické a jejichž cena za m2 je přitom až 3-5x 
vyšší, např. 7.24.41 nebo 7.48.41. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ063 Kraj 
Vysočina 643581 Horní Myslová 4,91 5,56 

Ke snížení průměrné ceny z.půdy v k. ú. Horní Myslová o celkové výměře z. půdy 289,5 ha o 
12 % došlo z těchto důvodů: I přes snížení výměry glejů HPJ 67 a 73 o téměř 30ha a snížení 
výměry mělkých půd HPJ 37 o 7ha, došlo ke snížení průměrné ceny z důvodu přeřazení 
většiny kambizemí modálních středně těžkých HPJ 29 (téměř 190ha) do Kambizení lehkých 
HPJ 32. V původní bonitaci byly zřejmě zařazeny špatně protože i jejich podorničí bylo 
výrazně lehké. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ051 Liberecký 
kraj 686735 Chlum pod 

Táborem 2,17 1,83 

Celková výměra zemědělské půdy v katastrálním území Chlum pod Táborem představuje 
plochu 90,79 ha. Hlavním důvodem zvýšení průměrné ceny zemědělské půdy na základě 
terénního šetření je snížení výměry kambizemě ze skupiny půd silně kyselých v mírně 
chladném až chladném území se střední skeletovitostí. Výměru 71,38 ha jsme při šetření 
snížili na 25,12 ha. Jedná se o tyto kódy BPEJ: 8.34.04, 8.34.24, 8.34.34, 8.34.44, 8.34.54. 
Na rozdíl od středně skeletovitých kambizemí jsme mapovali hluboké kambizemě. Původní 
výměru 0,04 ha jsme rozšířili na 29,3 ha. Jedná se o tyto kódy BPEJ: 8.34.21, 8.34.31, 
8.34.41, 8.34.51.  
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ072 Zlínský 
kraj 664341 Kašava 3,46 2,83 

Hlavními důvody podstatných změn v mapě BPEJ je to, že v rámci komplexního průzkumu 
půd a následného vyhodnocení jeho výsledků, došlo k nepřesnému vyhodnocení svažitosti, 
zrnitosti a obsahu skeletu u půd na flyšovém podloží. Také dříve nebyla zohledněna 
poměrně značná proměnlivost vlastností půd v údolních nivách. 
Popis hlavních změn: 

• Hlavní příčinou zvýšení průměrné ceny BPEJ je nově provedené, přesné vyhodnocení 
sklonitosti podle digitálního modelu terénu. Největší dopad na průměrnou cenu měl 
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výrazný plošný úbytek půd se sklonitostí nad 12° (HPJ 41 ► HPJ 20, 24 a 49). Před 
aktualizací BPEJ bylo v k. ú. Kašava těchto půd cca 200 ha, aktualizací byla jejich výměra 
snížena na cca 90 ha. 

• Dalším významnějším důvodem je zjištění výskytu kvalitních půd na sprašových hlínách a 
svahovinách s eolickou příměsí (HPJ 24 ► HPJ 12, 14 a 15). Celkem bylo v k. ú. Kašava 
vymapováno cca 20 ha hnědozemí, luvizemí a kambizemí luvických. 

 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ063 Kraj 
Vysočina 638340 Kocanda 3,20 2,25 

Ke zvýšení průměrné ceny orné půdy v k. ú. Kocanda došlo především z důvodu malé 
velikosti katastru 48,15ha, kvůli které se každá i menší změna BPEJ výrazně projeví na 
průměrné ceně zemědělské půdy v katastru. Došlo ke snížení výměry glejů HPJ 67 a 69 o 
13 ha a jejich přeřazení do glejů modálních HPJ 64, kambizemí oglejených HPJ 50 a 
kambizemí HPJ 36. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ051 Liberecký 
kraj 686743 Košov 2,39 2,05 

Celková výměra zemědělské půdy v katastrálním území Košov je 161,89 ha.  Hlavním 
důvodem zvýšení průměrné ceny zemědělské půdy na základě terénního šetření je snížení 
plochy mělkých půd (kódy BPEJ: 8.37.15, 8.37.16, 8.37.46, 8.37.56). Původní výměru 40,0 
ha jsme snížili na 6,9 ha. Naopak jsme zvýšili výměru půd ze skupiny půd velmi sklonitých 
poloh - kódy BPEJ: 8.40.67, 8.40.68, 8.40.77, 8.40.78, 8.40,89, 8.40.99. Původní výměru 2,8 
ha jsme zvýšili na 23,8 ha. Částečný vliv na zvýšení ceny má i vyšší podíl hlubokých 
kambizemí silně kyselých v mírně chladné a chladné oblasti. Jedná se o tyto kódy BPEJ: 
8.34.01, 8.34.21, 8.34.31, 8.34.41, 8.34.51, 8.35.21, 8.35.41, 8.35.51. Původní výměru 
41,4 ha jsme zvýšili na 51,30 ha. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ032 Plzeňský 
kraj 747335 Křakov 8,71 7,23 

V katastrálním území Křakov došlo v rámci aktualizace bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (BPEJ) k zvýšení průměrné ceny půdy o 20,47 % zejména z níže uvedených 
důvodů: 

- Zpřesněním mapování skloitosti terénu, expozice a skeletovitosti. Snížením 
skeletovitosti v severovýchodní části k. ú. HPJ (32) a jihozápadní části k. ú. HPJ (15). 

- Nahrazením původně mapovaných půd nivních poloh – fluvizemí HPJ (58) za 
hnědozemě modální na svahových hlínách HPJ (12). 

- Úpravou chybně vymezených mělkých, hnědých půd - kambizemí HPJ (37) 
ve středním sklonu, ve východní části k. ú. za HPJ (32) a (50).  

 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ031 Jihočeský 624314 Kunějov 2,72 2,33 
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kraj 
Ke zvýšení průměrné ceny zemědělské půdy v k. ú. Kunějov, okr. Jindřichův Hradec došlo 
zejména z následujících důvodů:  
Proti původnímu stavu byly v k. ú. v rámci aktualizace BPEJ (rok 2016) při využití digitálního 
modelu terénu a za současného ověření při terénním šetření upřesněny sklonitostní 
kategorie.      
Tabulkový přehled rozhodujících změn 
Sklonitost 
 
kategorie stav před aktualizací 

(ha) 
stav po aktualizaci 

(ha) 
změna ve výměře 

(ha) 
1 0,0 43,4 +43,4 
2 74,9 215,8 +140,9 
3 220,3 51,0 -169,3 
4 6,7 1,5 -5,2 

(bez HPJ 67, 69, 73, 74 ) 
Skupina půd 
 

kategorie stav před aktualizací 
(ha) 

stav po 
aktualizaci 

(ha) 
změna ve 

výměře (ha) 
Hnědé půdy 176,6 175,7 -0,9 
Mělké půdy 102,3 111,2 +8,9 
Semihydromorfní půdy 14,4 23,3 +8,9 
Půdy velmi sklonitých 
poloh 7,0 1,5 -5,5 
Hydromorfní půdy 40,5 28,7 -11,8 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že rozhodující podíl na zvýšení průměrné ceny 
zemědělské půdy mělo zmenšení výměry půd zařazených do sklonitostní kategorie 3 a 4 ve 
prospěch navýšení výměry půd zahrnutých do sklonitostní kategorie 1 a 2.    
V souvislosti s upřesněním okrsků semihydromorfních a hydromorfních půd na základě 
zjištěných vláhových poměrů a způsobu využití pozemků bylo vymezeno HPJ 50 o cca 9,0 
ha více a HPJ 67, 69, 73, 74 o cca 12,0 ha méně.  
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ063 Kraj 
Vysočina 758949 Květnov 2,51 2,93 

Při provádění aktualizace BPEJ v k. ú. Květnov bylo terénním šetřením a odběrem vzorků 
zjištěno, že v daném k. ú. vlivem eroze a upřesněním sklonitosti pozemků, byla snížena 
výměra kódu BPEJ 8.34.04 z 31 % výměry zemědělské půdy katastru na 14 % výměry. 
Výměra kódu 8.50.01 se snížila z 22 % výměry zemědělské půdy katastru na 7 % výměry. 
Tyto provedené změny měly vliv na změnu průměrné ceny pozemků.  
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ052 Královéhradecký 
kraj 681539 Lhoty u 

Potštejna 5,74 4,97 
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Výměra zemědělské půdy v katastrálním území Lhoty u Potšejna představuje 337,0 ha. 
Hlavním důvodem zvýšení průměrné ceny zemědělské půdy na základě terénního šetření, 
které jsme vykonali na předmětném území, je nižší výměra mělkých půd. Plochu o rozsahu 
51,53 ha jsme snížili na 24,74 ha. Jedná se o tyto kódy BPEJ: 5.38.16, 7.38.16, 7.38.46. 
Dalším důvodem zvýšení průměrné ceny zemědělské půdy je zvýšení podílu různých 
hlubokých oglejených půd na úkor půd mělkých. Poslední a zároveň částečný vliv na 
průměrnou cenu zemědělské půdy má i zjištění větší výměry hluboké kambizemě na opuce. 
Původní výměru 32,0 ha jsme při terénním šetření upravili na 82,9 ha. Jedná se o tyto kódy 
BPEJ: 7.25.11, 7.25.01, 7.25.41, 7.25.51. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ080 Moravskoslezský 
kraj 695181 Milotice nad 

Opavou 1,90 2,27 

Během aktualizace byly upřesněny sklonitostní poměry, obsah skeletu, hloubka půdního 
profilu. Vzrostla ploch půd se středním obsahem skeletu. Nově byly vymezeny mělké půdy 
HPJ 37 a 39. Dále byly vymapovány oglejené půdy a gleje HPJ 48, 64, 73 a 75. Tyto změny 
byly důsledkem poklesu průměrné ceny půdy o 16,3 %. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ041 Karlovarský 
kraj 657743 Německý 

Chloumek 2,43 2,99 

Ke snížení průměrné ceny došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace především 
navýšením výměry BPEJ skupiny mělkých půd (HPJ 37) o cca 8,5 ha a skupiny 
hydromorfních půd (HPJ 67, 68, 73, 74) celkem o cca 28,5 ha. Dále došlo k nárůstu ploch se 
stupněm skeletovitosti 2 cca o 60 ha. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ032 Plzeňský 
kraj 754650 Nové Sedliště 4,41 3,77 

Ke zvýšení průměrné ceny zemědělské půdy v k. ú. Nové Sedliště, okres Tachov došlo 
zejména z následujících důvodů: 
3) V rámci aktualizace došlo v katastrálním území k upřesnění lokalit s HPJ 37 a 39 (mělké 

půdy převážně s výraznou skeletovitostí) a tím následně ke zmenšení výměry o téměř 
4,52 ha oproti výměře těchto lokalit před aktualizací. 

4)  Dalším důvodem zvýšení ceny je i upřesnění lokalit u hydromorfních půd (HPJ 64,67,68 
,69,72,73 až 74), a tím následně ke zmenšení výměry o téměř 17,07 ha oproti výměře 
těchto lokalit před aktualizací. 
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Tabulkový přehled rozhodujících změn 

Kategorie 
Stav před 
aktualizací 

(ha) 

Stav po 
aktualizaci 

(ha) 
Změna ve výměře 

(ha) 
Vyjádření v 

% 
Mělké půdy a 
nevyvin. půdy 
(HPJ 37,39) 

14,04 9,52 -4,52 67,80 

Hydromorfní půdy 
(HPJ 

64,67,68,69,72,73 
až 74) 

81,93 64,86 -17,07 79,16 

Z uvedeného přehledu je patrné, že se zmenšila výměra u lokalit s nižší produkční 
schopností, což má rozhodující vliv na zvýšení průměrné ceny v daném katastrálním území   
o 16,98 %. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ080 Moravskoslezský 
kraj 613231 Oborná 2,41 3,04 

Během aktualizace byly upřesněny sklonitostní poměry, obsah skeletu, hloubka půdního 
profilu. Vzrostla ploch půd se středním obsahem skeletu, hlavně BPEJ 7.26.14. Zvýšil se 
podíl mělké půdy HPJ 37 a 39. Dále vzrostly plochy oglejené půdy a gleje HPJ 48. V nivě 
potoka byly vymapovány plochy BPEJ 7.22.13 a 7.71.01. Tyto změny byly důsledkem 
poklesu průměrné ceny půdy o 20,72 %. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ032 Plzeňský 
kraj 707767 Ohnišťovice 8,03 6,82 

V k. ú. Ohnišťovice s výměrou zemědělské půdy 309,35 ha došlo ke snížení výměry středně 
skeletovitých kambizemí tj. půd s obsahem skeletu od 25 % do 50 % objemových a v menší 
míře i půd mělkých (kambizemí litických a rankerových) s omezenou hloubkou půdního 
profilu. Mapováno bylo o 6,4 % z celkové výměry zemědělské půdy méně půd 
semihydromorfních (HPJ 45, 46, 47 a 50). Zároveň došlo ke snížení výměry zemědělské 
půdy a v důsledku změn ke zvýšení průměrné ceny zemědělské půdy o 17,74 %. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ072 Zlínský 
kraj 723126 Počenice 14,63 17,01 

Během aktualizace byly upřesněny sklonitostní poměry, proto došlo k úbytku ploch půd na 
rovině BPEJ 3.02.00 a 3.10.00. Vliven vodní eroze došlo k degradaci černozemí HPJ 02 a 
hnědozemí HPJ 10 na smytou HPJ 08. Nově byly vymezeny oglejené půdy HPJ 42 a 44. 
Tyto změny byly důsledkem poklesu průměrné ceny půdy o 13,99 %. 
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NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ042 Ústecký 
kraj 725200 Polepy 9,12 10,76 

V katastrálním území Polepy došlo v rámci aktualizace bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (BPEJ) ke snížení průměrné ceny půdy o 15,24 % zejména z níže uvedených 
důvodů: 
- Upřesněním mapování lužních půd - černic. Snížení ploch černic modálních HPJ (60), 

nově vymezené černice pelické HPJ (61) – 19,78 ha, černice glejové HPJ (62) – 18,57 
ha, černice glejové – těžké až velmi těžké HPJ (63) – 31,80 ha.  

- Detailnějším mapováním půd nivních poloh – fluvizemě. Snížení výměry černozemí 
černických HPJ (03), nově vymezené fluvizemě modální HPJ (56) a fluvizemě glejové 
HPJ (58). Stanovením půd na píscích a štěrkopíscích HPJ (21) a (22) na původně 
mapované fluvizemi modální HPJ (56). 

- Zpřesněním mapování sklonitosti terénu a skeletovitosti. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ041 Karlovarský 
kraj 725587 Pomezí nad 

Ohří 4,36 5,84 

Ke snížení průměrné ceny o 25,34 % došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace 
BPEJ. Největší váhu při změně ceny měla změna původně bonitovaných BPEJ skupiny 
kambizemních půd na skupinu půd na píscích a štěrkopíscích a substrátech jím podobných. 
Konkrétně se jednalo o převedení hlavní půdní jednotky(HPJ) 29 na HPJ 22 na základě 
zpřesněného určení matečné horniny a zrnitosti profilu. Dále došlo na části území ke zvýšení 
stupně skeletovitosti ze stupně 1 na stupeň 2 dle platné metodiky. Jistý vliv na změnu ceny 
mělo i zpřesnění určení svažitosti pozemků. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ051 Liberecký 
kraj 736031 Příkrý 2,80 2,42 

V k. ú. Příkrý, v kterém se zvýšila průměrná cena zemědělské půdy o 15,70 %, bylo 
při aktualizaci BPEJ mapováno více půd se slabou skeletovitostí (tj. s obsahem skeletu 
do 25 % objemových) s vyšší sazbou ceny a hodnotou produkčního potenciálu oproti 
původně mapovaným středně skeletovitým půdám s obsahem skeletu od 25 % do 50 % 
objemových. Snížila se výměra zemědělské půdy a výměra půd na příkrém svahu (BPEJ 
8.40.89, 8.40.99, 8.41.89, 8.41.99).  
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ071 Olomoucký 
kraj 749826 Slatinky 12,99 14,55 

Vlivem vodní eroze došlo k degradaci černozemí HPJ 01 a illimerizovaných půd HPJ 14 na 
smytou HPJ 08. Místy byla erodována spraš až na zvětraliny kulmské droby HPJ 26 a 27. 
Nově byly vymapovány okrsky mělkých půd HPJ 37, 38 a 39. Tyto změny byly důsledkem 
poklesu průměrné ceny půdy o 10,72 %. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASRELB4X)



- 15 - 

 

 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ042 Ústecký 
kraj 752941 Srbice 7,41 8,25 

Celková výměra zemědělské půdy v katastrálním území Srbice je 125,51 ha. Hlavním 
důvodem snížení průměrné ceny zemědělské půdy na základě terénního průzkumu je 
snížení podílu černozemí na slínu. Výměru před aktualizací 27,64 ha jsme upravili na 15,19 
ha. Dalším důvodem snížení ceny je naopak vyšší výskyt půd ze skupiny oglejených půd. 
Původní výměru 22,58 ha jsme zvýšili na 40,42 ha. Jedná se o tyto kódy BPEJ: 1.50.01, 
1,50,11 – kambizemě oglejené na žule, 1.54.11 – pseudogleje na slínu. Částečný vliv na 
cenu má i vyšší podíl černice glejové – 1.63.00, výměru 0,43 ha jsme při šetření zvýšili na 
12,26 ha. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ071 Olomoucký 
kraj 753688 Stará Červená 

Voda 5,21 4,59 

Během aktualizace byly upřesněny sklonitostní poměry, obsah skeletu, hloubka půdního 
profilu. Nově byla vymezena kambizem středně těžké zrnitosti HPJ 29. Dále byla změněna 
HPJ 51 na HPJ 50 z důvodu, že se jedná o středně těžkou zvětralinu žuly. HPJ 51 má být 
lehké nebo lehčí středně těžké zrnitosti. Byly také vymapovány  odvodněné gleje HPJ 64. 
Tyto změny byly důsledkem nárůstu průměrné ceny půdy o 13,51 %. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ080 Moravskoslezský 
kraj 754307 Staré 

Heřminovy 2,71 2,34 

Během aktualizace byly upřesněny sklonitostní poměry, obsah skeletu, hloubka půdního 
profilu. Snížila se plocha půd se středním obsahem skeletu. Došlo k nárůstu plochy BPEJ 
8.35.01. Snížil se podíl mělkých půd HPJ 37. Tyto změny byly důsledkem nárůstu průměrné 
ceny půdy o 15,81 %. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ071 Olomoucký 
kraj 755494 Stínava 5,32 6,27 

Vlivem vodní eroze došlo k degradaci hnědozemí HPJ 12 a 13 na kambizemě HPJ 26 a 27. 
Dále se zvýšily plochy půd se středním obsahem skeletu, např. BPEJ 5.26.14. Snížilo se 
zastoupení illimerizované půdy oglejené HPJ 46. Vzrostl podíl méně kvalitní oglejené půdy 
HPJ 48. V nivě potoka byly vymapovány výrazně zamokřené lokality HPJ 71. Tyto změny 
byly důsledkem poklesu průměrné ceny půdy o 15,15 %. 
 
 

UTS 3 název kraje kód katastrálního 
území 

Katastrální 
území nová cena stará cena 

CZ072 Zlínský kraj 755753 Strabenice 6,48 7,99 
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Vlivem vodní eroze došlo ke značnému odnosu sprašového pokryvu na podloží flyše různé 
zrnitosti HPJ 19, 20, 27 a 30. Nově byly vymezeny oglejené půdy a gleje HPJ 45, 47, 48, 49, 
64 a 67. Tyto změny byly důsledkem poklesu průměrné ceny půdy o 18,9 %. 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ042 Ústecký 
kraj 755427 Suchá u Stebna 4,25 5,03 

Ke snížení průměrné ceny o 15,51% došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace 
BPEJ. Na části území  došlo u hlavní půdní jednotky(HPJ)29 ke zvýšení stupně skeletovitosti 
ze stupně 1 na stupeň 2 dle platné metodiky.  
Značný vliv vliv na změnu ceny mělo i zpřesnění určení svažitosti pozemků, čímž na části 
území došlo k zvýšení sklonitosti ze stupně 2 na stupeň 3. Místy dokonce i na supeň 4, čímž 
došlo nově k vymezení půd velmi sklonitých poloh tedy HPJ 40. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ080 Moravskoslezský 
kraj 759180 Suché Lazce 8,04 7,23 

Ke zvýšení průměrné ceny zemědělské půdy v k. ú. Suché Lazce o 11% došlo především 
výrazným snížením výměry mělkých půd HPJ 37, která byla silně nadhodnocena o 36 ha, 
což převážilo snížení ceny změnami výměr jiných BPEJ způsobených erozí a degradací 
půdy. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ031 Jihočeský 
kraj 645273 Svíba 1,79 1,50 

 
V katastrálním území Svíba došlo v rámci aktualizace bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (BPEJ) ke zvýšení průměrné ceny půdy o 19,33 % zejména z níže uvedených 
důvodů: 

- Zpřesněním mapování sklonitosti terénu, expozice a skeletovitosti.  
- Snížením výměry mělkých hnědých půd HPJ (37), nahrazení odpovídajícími BPEJ dle 

skutečnosti HPJ (36), (40), (50). 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ071 Olomoucký 
kraj 763993 Štíty-město 2,55 2,84 

Ke snížení ceny k. ú. Štíty – město o 10,21 % došlo na základě dvou degradačních změn. V 
nivě říčky Březné a v některých dalších akumulačních polohách drah soustředěného odtoku 
se jako následek povodní vyskytují zcela nové HPJ . Konkrétně 8.22.10, dále 8.22.12, 
8.22.13 a 8.39.29/  o výměře 5,18 ha. Další příčinou je plošná eroze v rámci velkoplošných 
honů Eroze zapříčinila snížení HPJ  8,34.21 z původní výměry 39,7 na pouhých 20,2 ha. A 
naopak narůstají HPJ 8.34. 24 a 8.34 34. na téměř dvounásobnou výměru. Následkem 
nevhodného zornění pastvin s cílem maximalizovat velikost bloků orné půdy došlo k 
výraznému nárůstu mělkých půd. Např. 8.3716 z původní výměry 2,3 ha na 28, 64 a 8.37.46 
z výměry 4,7 ha na 16 ha. 
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NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ072 Zlínský 
kraj 723134 Tetětice 13,89 16,07 

Vlivem vodní eroze došlo k degradaci černozemí HPJ 02 a hnědozemí HPJ 10 na smytou 
HPJ 08. Místy byla erodována spraš až na flyš HPJ 20 a 24. Nově byly vymezeny oglejené 
půdy HPJ 42, 43, 44, 45 a 47. Tyto změny byly důsledkem poklesu průměrné ceny půdy o 
13,57 %. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ064 Jihomoravský 
kraj 767531 Tišnovská Nová 

Ves 5,55 4,81 

Po aktualizaci BPEJ na k. ú. Tišnovská Nová Ves (okres Brno-venkov) došlo k navýšení 
průměrné ceny zemědělské půdy o 15,38 %. Hlavní příčinou takového navýšení cen byla 
skutečnost, že na sledovaném území byly při prvním zpracování BPEJ nesprávně vyčleněny 
velmi rozsáhlé okrsky BPEJ 5.32.14. Výjimkou nebyly ani plochy o velikosti cca 60 ha. Při 
terénním průzkumu bylo zjištěno, že tak velké polygony na řešeném k. ú. nenachází a byly v 
nich následně vyčleněny i bonitované půdně ekologické jednotky s cenou vyšší, tedy např. 
5.32.11, 5.29.01, 5.29.11 apod. Dále byly výrazným způsobem redukovány plochy půd ze 
skupiny mělkých půd a také půdy ze skupiny psedoglejů (5.50.11), tedy půdy hydromorfně 
ovlivněné se sklonem k dočasnému zamokření. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ072 Zlínský 
kraj 776271 Valašská 

Polanka 2,54 2,01 

Hlavními důvody podstatných změn v mapě BPEJ je to, že v rámci komplexního průzkumu 
půd a následného vyhodnocení jeho výsledků, došlo k nepřesnému vyhodnocení svažitosti a 
obsahu skeletu u půd na flyšovém podloží. Dále dříve nebyla zohledněna poměrně značná 
proměnlivost vlastností půd v údolních nivách. 
Popis hlavních změn: 

• První z hlavních příčin zvýšení průměrné ceny BPEJ je nově provedené, přesné 
vyhodnocení sklonitosti podle digitálního modelu terénu. Největší dopad na 
průměrnou cenu měl plošný úbytek půd se sklonitostí nad 12° (HPJ 41 ► HPJ 20 a 24). 
Před aktualizací BPEJ bylo v k. ú. Valašská Polanka těchto půd cca 205 ha, aktualizací 
byla jejich výměra snížena na cca 175 ha. 

• Druhou z hlavních příčin zvýšení průměrné ceny BPEJ je podrobné vyhodnocení 
obsahu skeletu v půdách. Zvýšený výskyt skeletu je u půd na flyšových horninách 
vázán pouze na místa výstupu odolných vrstev pískovců na povrch, případně na svahy 
pod těmito výchozy. Skelet se nevyskytuje ve velkých plochách, ale spíše pouze 
v pruzích. Aktualizací BPEJ byla výměra půd se střední skeletovitostí (kategorie 2) 
snížena z cca 95 ha na cca 50 ha. 

• Dalším významnějším důvodem je zjištění výrazné zrnitostní proměnlivosti, výskyt více 
půdních typů a subtypů a různý obsahu štěrku u půd v údolních nivách. Původně zde byla 
vedena pouze lehčí středně těžká fluvizem se středním obsahem skeletu (7.22.13). Ve 
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větších plochách se v údolních nivách ale vyskytuje i glej fluvický, fluvizem modální a 
fluvizem modální glejová (BPEJ 7.22.13 ► BPEJ 7.70.01, 7.56.00, 7.58.00 atd.). 

 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území katastrální území nová 
cena 

stará 
cena 

CZ051 Liberecký 
kraj 776661 Valteřice v 

Krkonoších 2,89 2,34 

Celková výměra zemědělské půdy katastrálního území Valteřice v Krkonoších představuje 
výměru 435,74 ha.  Hlavním důvodem zvýšení průměrné ceny zemědělské půdy na základě 
terénního průzkumu jsou změny u skupiny hlubokých, silně kyselých půd v mírně chladné 
a chladné oblasti. Jedná se o 8. klimatický region (mírně chladný, vlhký) s kódy BPEJ: 
8.34.01, 8.34.21, 8.34.31, 8.34.51, 8.35.01, 8.35.21. Původní výměru 139,14 ha jsme upravili 
na 242,97 ha. Na zájmovém území se nachází i chladný, vlhký 9. klimatický region, kde 
došlo také k výrazné změně. Původní výměru 29,51 ha hlubokých, silně kyselých kambizemí 
jsme při šetření zvýšili na 88,69 ha. Nacházejí se tam tyto kódy BPEJ: 9.36.01, 9.36.21, 
9.36.31, 9.36.41, 9.36.51. Částečný vliv na změnu průměrné ceny zemědělské půdy měl i 
nižší podíl půd ze skupiny hydromorfních půd. Výměru 19,75 ha před aktualizací jsme 
upravili na výměru 7,36 ha po aktualizaci. Jedná se o tyto kódy BPEJ: 9.73.11, 9.73.41, 
9.75.41. 
 
 
NUTS 
3 název kraje kód katastrálního 

území 
katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ041 Karlovarský 
kraj 797758 Verušice 4,68 2,74 

K zvýšení průměrné ceny o 70,80% došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace 
BPEJ. Největší váhu při změně ceny mělo značné snížení ploch původně bonitovaných 
BPEJ skupiny mělkých půd. Konkrétně se jednalo o zrušení hlavní půdní jednotky(HPJ) 39 tj. 
litozemě modální v severovýchodní části katastrálního území a rovněž ke snížení ploch HPJ 
37 tj. kambizemě litické. Dále došlo na části území ke snížení stupně skeletovitosti ze stupně 
2 na stupeň 1 dle platné metodiky. Jistý vliv na zvýšení ceny mělo i zpřesnění určení 
svažitosti pozemků. 
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PŘÍLOHA Č. 2 K ODŮVODNĚNÍ 
 

NUTS 3 Název kraje 
Kód 

katastrálního 
území 

Katastrální území Nová cena Stará cena Důvod přecenění 

CZ041 Karlovarský kraj 917923 Albeřice u Hradiště 3,68 3,69 změna výměry ÚHDP 

CZ063 Kraj Vysočina 765821 Babín 3,63 3,62 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 685232 Běleč u Litně 5,42 5,55 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 678848 Bohuslav 1,52 1,38 změna výměry ÚHDP 

CZ041 Karlovarský kraj 726648 Bohuslav u Poutnova 2,96 3,62 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 607291 Boječnice 5,30 4,53 aktualizace 

CZ064 Jihomoravský kraj 608599 Bošovice 10,77 10,65 aktualizace 

CZ051 Liberecký kraj 608742 Bozkov 3,82 3,28 aktualizace 

CZ080 Moravskoslezský kraj 609480 Brantice 5,14 6,18 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 930041 Bražec u Těšetic 2,37 2,29 změna výměry ÚHDP 

CZ052 Královéhradecký kraj 615188 Budčeves 13,13 12,79 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 617849 Cítov 10,02 8,70 aktualizace 

CZ052 Královéhradecký kraj 723738 Čejkovice u Jičína 15,55 16,61 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 619922 Černá Voda 3,80 3,75 aktualizace 

CZ051 Liberecký kraj 620505 Černousy 7,10 6,96 aktualizace 

CZ053 Pardubický kraj 622567 České Heřmanice 11,10 12,19 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 638323 Český Herálec 3,02 2,56 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 775894 Dělouš 6,27 6,61 upřesnění dat ČÚZK 

CZ063 Kraj Vysočina 626571 Dlouhá Ves u Havlíčkova  
Brodu 6,26 5,80 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 725561 Dolní Hraničná 6,27 5,37 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 740241 Dolní Ročov 5,07 7,71 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 601772 Domašov u Jeseníka 1,72 2,10 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 632325 Dražov 2,47 2,93 aktualizace 

CZ064 Jihomoravský kraj 632350 Dražovice 12,46 12,22 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 634379 Encovany 7,59 8,75 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 634433 Eš 5,78 5,53 aktualizace 

CZ051 Liberecký kraj 636622 Háje nad Jizerou 2,37 2,12 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 658324 Hajniště u Duchcova 3,58 3,66 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 638358 Herálec na Moravě 2,51 2,12 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 638421 Heroltice u Jihlavy 5,13 5,79 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 632317 Hlinky 2,50 2,78 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 924270 Horky u Stínavy 4,45   nově vzniklé k. ú. 

CZ072 Zlínský kraj 643289 Horní Lhota u Luhačovic 3,56 2,78 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 643581 Horní Myslová 4,91 5,56 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 740250 Horní Ročov 5,51 5,38 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 644439 Horní Štěpánov 3,35 3,07 aktualizace 

CZ080 Moravskoslezský kraj 644714 Horní Životice 3,67 3,60 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 697869 Horská Kvilda 1,91 1,90 změna výměry ÚHDP 

CZ042 Ústecký kraj 798673 Hrdlovka 11,26 11,54 aktualizace 

CZ052 Královéhradecký kraj 651206 Chleny 7,62 6,99 aktualizace 

CZ051 Liberecký kraj 686735 Chlum pod Táborem 2,17 1,83 aktualizace 
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CZ080 Moravskoslezský kraj 657107 Janovice u Frýdku-Místku 2,87 2,97 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 706159 Jelení u Nových Hamrů 2,23 2,24 změna výměry ÚHDP 

CZ080 Moravskoslezský kraj 659380 Jezdkovice 9,95 9,27 aktualizace 

CZ072 Zlínský kraj 664341 Kašava 3,46 2,83 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 638340 Kocanda 3,20 2,25 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 668095 Kolešov 8,21 8,22 aktualizace 

CZ051 Liberecký kraj 686743 Košov 2,39 2,05 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 670961 Košťany 5,08 5,00 upřesnění dat ČÚZK 

CZ063 Kraj Vysočina 676136 Kramolín u Křešína 5,14 5,10 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 747335 Křakov 8,71 7,23 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 677078 Kunčice 8,58 7,93 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 624314 Kunějov 2,72 2,33 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 758949 Květnov 2,51 2,93 aktualizace 

CZ072 Zlínský kraj 681245 Lhota u Vsetína 2,04 2,05 aktualizace 

CZ052 Královéhradecký kraj 681539 Lhoty u Potštejna 5,74 4,97 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 685267 Liteň 5,19 5,46 aktualizace 

CZ072 Zlínský kraj 685275 Litenčice 6,18 6,62 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 624322 Lomy u Kunžaku 2,99 2,74 aktualizace 

CZ052 Královéhradecký kraj 750930 Loučná Hora 12,96 13,86 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 688771 Lukavec u Pacova 5,09 5,20 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 689769 Mahouš 6,90 6,66 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 690147 Malá Losenice 3,75 3,67 aktualizace 

CZ080 Moravskoslezský kraj 711870 Malé Hoštice 10,93 11,52 aktualizace 

CZ010 Hlavní město Praha 732451 Malešice 5,72 5,52 změna výměry ÚHDP 

CZ031 Jihočeský kraj 790711 Mažice 6,20 6,21 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 779440 Michalovice u Velkých 
Žernosek 3,68 3,46 změna výměry ÚHDP 

CZ080 Moravskoslezský kraj 695181 Milotice nad Opavou 1,90 2,27 aktualizace 

CZ064 Jihomoravský kraj 695211 Milovice u Mikulova 12,29 13,39 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 763195 Mostec 4,42 4,44 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 700789 Myšenec 6,03 5,68 aktualizace 

CZ051 Liberecký kraj 710440 Nedaříž 3,55 3,48 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 717100 Nedomice 8,09 8,23 aktualizace 

CZ010 Hlavní město Praha 702323 Nedvězí u Říčan 13,86 13,95 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 657743 Německý Chloumek 2,43 2,99 aktualizace 

CZ052 Královéhradecký kraj 600997 Neratov v Orlických 
horách 1,36 1,34 změna výměry ÚHDP 

CZ071 Olomoucký kraj 705047 Nová Dědina u Konice 6,25 6,23 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 754650 Nové Sedliště 4,41 3,77 aktualizace 

CZ080 Moravskoslezský kraj 707309 Nový Dvůr u Opavy 11,38 11,25 aktualizace 

CZ080 Moravskoslezský kraj 613231 Oborná 2,41 3,04 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 709239 Ohníč 7,56 7,72 změna výměry ÚHDP 

CZ032 Plzeňský kraj 707767 Ohnišťovice 8,03 6,82 aktualizace 

CZ064 Jihomoravský kraj 709930 Olbramovice u 
Moravského Krumlova 13,46 13,45 aktualizace 

CZ051 Liberecký kraj 710016 Oldřichov v Hájích 2,42 2,37 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 717118 Ovčáry u Dřís 6,01 6,07 aktualizace 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASRELB4X)



- 21 - 

 

CZ031 Jihočeský kraj 607690 Pikov 3,65 3,58 aktualizace 

CZ072 Zlínský kraj 723126 Počenice 14,63 17,01 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 691241 Podeřiště 6,00 6,39 aktualizace 

CZ052 Královéhradecký kraj 723746 Podhradí u Jičína 14,06 14,44 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 725200 Polepy 9,12 10,76 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 725587 Pomezí nad Ohří 4,36 5,84 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 732842 Prameny 2,06 2,28 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 734977 Předmostí 15,05 15,69 aktualizace 

CZ051 Liberecký kraj 736031 Příkrý 2,80 2,42 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 678694 Radošov u Kyselky 4,77 4,78 sloučení k. ú. 

CZ041 Karlovarský kraj 702641 Rudné 1,69 1,75 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 744051 Rýdeč 4,75 4,74 změna výměry ÚHDP 

CZ042 Ústecký kraj 744069 Řetouň 5,07 4,73 upřesnění dat ČÚZK 

CZ071 Olomoucký kraj 696986 Řídeč 5,38 5,73 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 746517 Sedlatice 3,61 3,50 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 749826 Slatinky 12,99 14,55 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 751359 Snědovice 13,58 12,37 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 752941 Srbice 7,41 8,25 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 753688 Stará Červená Voda 5,21 4,59 aktualizace 

CZ080 Moravskoslezský kraj 754307 Staré Heřminovy 2,71 2,34 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 754439 Staré Křečany 3,39 3,16 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 755419 Stebno u Dubic 4,10 4,31 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 755494 Stínava 5,32 6,27 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 623130 Stoječín 2,12 2,13 upřesnění dat ČÚZK 

CZ072 Zlínský kraj 755753 Strabenice 6,48 7,99 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 751367 Střížovice u Snědovic 11,90 12,27 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 755427 Suchá u Stebna 4,25 5,03 aktualizace 

CZ080 Moravskoslezský kraj 759180 Suché Lazce 8,04 7,23 aktualizace 

CZ052 Královéhradecký kraj 759309 Suchovršice 3,85 3,78 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 760366 Světec 6,87 6,61 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 645273 Svíba 1,79 1,50 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 673366 Štítary u Krásné 3,52 3,38 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 763993 Štíty-město 2,55 2,84 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 760374 Štrbice 3,84 3,60 změna výměry ÚHDP 

CZ031 Jihočeský kraj 765015 Tálín 5,67 5,59 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 765295 Tehov 5,97 5,85 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 766887 Tetčiněves 8,97 7,97 změna výměry ÚHDP 

CZ072 Zlínský kraj 723134 Tetětice 13,89 16,07 aktualizace 

CZ064 Jihomoravský kraj 767531 Tišnovská Nová Ves 5,55 4,81 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 771414 Tlustovousy 10,93 10,99 aktualizace 

CZ052 Královéhradecký kraj 768618 Trotina 7,53 7,48 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 770680 Třemešné 3,18 3,12 změna výměry ÚHDP 

CZ063 Kraj Vysočina 637467 Třesov 8,58 7,87 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 740268 Úlovice 4,92 5,32 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 774782 Úsov-město 10,61 10,94 aktualizace 
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CZ020 Středočeský kraj 776050 Václavy 4,80 4,58 změna výměry ÚHDP 

CZ072 Zlínský kraj 776271 Valašská Polanka 2,54 2,01 aktualizace 

CZ051 Liberecký kraj 776661 Valteřice v Krkonoších 2,89 2,34 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 778656 Velká Ves 4,30 4,11 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 740110 Velký Radkov I 1,49 1,47 změna výměry ÚHDP 

CZ032 Plzeňský kraj 799050 Velký Radkov II 1,52 1,39 změna výměry ÚHDP 

CZ052 Královéhradecký kraj 779831 Velký Vřešťov 9,09 8,88 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 780260 Věrovany 16,01 15,88 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 797758 Verušice 4,68 2,74 aktualizace 

CZ051 Liberecký kraj 781797 Víchovská Lhota 1,49 1,58 aktualizace 

CZ064 Jihomoravský kraj 785431 Vranová u Letovic 4,84 5,02 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 786586 Vrskmaň 7,57 7,48 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 775118 Všebořice 4,38 4,31 upřesnění dat ČÚZK 

CZ020 Středočeský kraj 787477 Všesulov 7,14 7,01 změna výměry ÚHDP 

CZ041 Karlovarský kraj 702668 Vysoká Pec u Nejdku 1,68 1,72 aktualizace 

CZ052 Královéhradecký kraj 768626 Zábřezí 7,28 6,77 aktualizace 

CZ052 Královéhradecký kraj 768367 Zádolí u Trnova 8,81 8,90 aktualizace 

CZ072 Zlínský kraj 789780 Zahnašovice 17,75 17,81 aktualizace 

CZ052 Královéhradecký kraj 768375 Záhornice 8,69 7,95 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 792187 Zdebuzeves 4,91 5,09 aktualizace 

CZ052 Královéhradecký kraj 768634 Zdobín 6,65 6,71 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 614009 Zvěrkovice u Týna 
nad Vltavou 6,51 6,52 změna výměry ÚHDP 

CZ031 Jihočeský kraj 750263 Žestov 1,84 1,72 aktualizace 
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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 EU a návrh není s právem EU v rozporu.



