
III. 
 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Ministerstvo financí je, podle ustanovení § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu 

č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákonné opatření“), zmocněno stanovit podrobný postup pro určení směrné hodnoty 

za účelem zajištění základu daně z nabytí nemovitých věcí. 

K provedení ustanovení § 15 odst. 6 byla vydána vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení 

zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, která nabyla účinnosti 1. ledna 

2014 (dále jen „prováděcí vyhláška“ nebo pouze „vyhláška“). 

Navrhovaná novela prováděcí vyhlášky vyplývá z potřeby odstranění poměrně značné 

disproporce mezi výší srovnávací daňové hodnoty nemovité věci určené podle směrné 

hodnoty a podle zjištěné ceny, ke které v současné době v praxi dochází. Proto je hlavním 

úkolem novely odstranění této disproporce, čehož je možno dosáhnout zejména aktualizací 

základních cen a úpravou postupů a výpočtů směrné hodnoty nemovitých věcí jako 

zjednodušeného porovnávacího způsobu ocenění ze zjištěné ceny. Stávající výpočet směrné 

hodnoty vychází z metody nepřímého porovnání, kdy jsou prováděny úpravy základních cen 

jednotlivými koeficienty za účelem zohlednění rozdílností mezi standardní a oceňovanou 

nemovitou věcí. Tato metoda přináší objektivní výsledky v případech, kdy hodnocený vzorek 

vykazuje minimální rozdíly se vzorkem, s nímž je srovnáván. Neumožňuje však v určované 

směrné hodnotě objektivně korigovat extrémní skutečnosti, které mohou nastat u jednotlivých 

znaků. Nový výpočet je založený na zohledňování rozdílností formou přirážek a srážek, který 

umožňuje lépe korigovat tyto odchylky. Zjednodušené výpočty jsou limitovány možností 

získávání objektivních údajů od poplatníků v daňovém řízení.  

Rozdíl mezi stanovenou výší srovnávací daňové hodnoty nemovité věci určované podle 

směrné hodnoty a ceny zjištěné nelze zcela eliminovat, neboť výpočet směrné hodnoty 

vychází z předpokladu standardních podmínek a obvyklého stavebně technického vybavení 

nemovitých věcí. Směrnou hodnotu lze proto chápat jako určitou cenovou hladinu. 

Při odlišných podmínkách či vybavení stavby nelze zaručit objektivnost určené směrné 

hodnoty nemovité věci, a proto je umožněno pro určení srovnávací daňové hodnoty rovněž 

použití ocenění zjištěnou cenou. 

Snahou novely je také terminologické sjednocení pojmů směrné hodnoty s pojmy 

používanými pro zjištěnou cenu, které jsou zakotveny v ustanoveních zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o oceňování majetku“). Sjednocení některých pojmů 

a odstranění výkladových rozdílů mezi směrnou hodnotou a zjištěnou cenou je potřebné, 

neboť stávající stav vytváří značnou nejistotu, jak u poplatníků, tak i u odborné veřejnosti 

(znalců) i u samotných správců daně.  

Změny navrhované novelou pouze minimálně zasahují do údajů o nemovitých věcech 

vyplňovaných poplatníkem v daňovém řízení a nerozšiřují jejich rozsah. Novela mění 

výpočty, koeficienty, výši hodnot a struktury základních cen. 
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Dle ustanovení § 15 odstavce 1 zákonného opatření, se pro určování směrné hodnoty 

uplatňuje porovnávací způsob oceňování, vycházející z postupů uplatňovaných při oceňování 

cenou zjištěnou, které však byly pro potřebu směrné hodnoty zjednodušeny. 

Z časového hlediska, které vyplývá z možnosti zavedení některých navrhovaných úprav 

z novely do praxe, je potřeba účinnost některých novelizačních bodů posunout. Tím se zajistí 

dostatečný časový prostor pro realizaci změn do daňového systému.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 15 

odst. 6 zákonného opatření, podle kterého Ministerstvo financí stanoví vyhláškou postup 

určení směrné hodnoty. 

Oprávnění Ministerstva financí vydávat v mezích své působnosti vyhlášky vyplývá z čl. 79 

odst. 3 Ústavy České republiky, podle kterého ministerstva, jiné správní úřady a orgány 

územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li 

k tomu zákonem zmocněny. Zároveň je třeba dbát ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny základních 

práv a svobod, neboť určení směrné hodnoty může sloužit k určení základu daně z nabytí 

nemovitých věcí. 

Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu musí přitom dostatečně jasně a určitě 

definovat otázky, jež zákonodárce přenechává právní úpravě v podzákonném předpisu,  

a zároveň nesmí tento prostor vymezovat natolik široce, aby prováděcí předpis zasahoval  

do sféry vyhrazené zákonu. 

Ponechání vymezení postupu pro určování směrné hodnoty na úpravě prováděcí vyhlášky je 

odůvodnitelné, jednak rozsahem a komplexností tohoto postupu, jednak nezbytností zajištění 

pružné reakce na změny na trhu nemovitých věcí. Dojde-li na realitním trhu k významné 

změně, je nezbytné, aby právní úprava určení směrné hodnoty na takovou změnu reagovala. 

Z hlediska podrobného zhodnocení souladu prováděcí vyhlášky se zákonným opatřením, 

k jehož provedení je navržena, lze odkázat na odůvodnění této vyhlášky. 

Pokud jde o změny vyhlášky navrhované v předložené novele, tyto změny jsou pouze dílčího 

charakteru a nevybočují z mezí stanovených zákonným opatřením. Navrhovaná právní úprava 

je proto v souladu se zákonným opatřením Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 

a se zákonným zmocněním k jejímu vydání v něm obsaženým. 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Oblast daně z nabytí nemovitých věcí není upravena sekundárním právem Evropské unie 

a obecně nepodléhá harmonizaci na úrovni Evropské unie. V této oblasti má Rada pouze 

pravomoc přijímat směrnice ke sbližování vnitrostátních právních předpisů, které mají přímý 

vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu, a to na základě čl. 115 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (dále jen „SFEU“). Kromě toho jsou členské státy povinny při výkonu svých 

pravomocí respektovat principy dané SFEU (zejména články 18, 45, 49, 56, 63) a dbát na to, 

aby nedocházelo k neodůvodněné diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo 

neodůvodněnému omezování volného pohybu osob, služeb a kapitálu nebo svobody 

usazování, jak bylo opakovaně potvrzeno Soudním dvorem Evropské unie. Navrhovaná 

právní úprava není s těmito principy v rozporu. 
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Navrhovaná právní úprava je tedy plně slučitelná s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Směrná hodnota byla do právního řádu zcela nově zakotvena vyhláškou č. 419/2013 Sb., která 

nabyla účinnosti 1. ledna 2014 jako alternativa ocenění některých (vybraných) nemovitých 

věcí ke zjištěné ceně pro účely určení základu daně z nabytí nemovitých věcí. Na rozdíl od 

zjištěné ceny nemusí výpočet směrnou hodnotou pro daňové řízení provádět znalec, ale určuje 

se na základě údajů vyplňovaných poplatníky. Vyhláška do současné doby nebyla 

novelizována, tzn., že při určování směrné hodnoty se uplatňují základní ceny, které 

vycházely z cen sjednávaných před rokem 2014. Tento stav není únosný, neboť ceny 

v mezidobí vzrostly, základní ceny pro zjištěnou cenu byly například již aktualizovány třikrát. 

Je zřejmé, že základní ceny používané pro určení směrné hodnoty již neodpovídají cenám 

realizovaným za tyto nemovité věci na trhu, a je tedy nezbytné je upravit. 

Stávající prováděcí vyhláška zavedla místo stavebního pozemku nový pojem urbanizovaný 

pozemek, který byl širšího významu než pozemek stavební, jak je definován v zákoně 

o oceňování majetku. Tento pojem však nebyl laickou ani odbornou veřejností správně 

pochopen a akceptován. Jelikož zákonné opatření pojem stavební ani urbanizovaný pozemek 

nepoužívá, zachování termínu urbanizovaného pozemku nemá opodstatnění. Z tohoto důvodu 

novela předefinovala urbanizovaný pozemek tak, aby pojmově odpovídal definici stavebního 

pozemku uvedené v zákoně o oceňování majetku. Zavedení termínu stavební pozemek 

odpovídá pojmu používanému v občanském zákoníku, v daňových zákonech 

a i v katastrálním zákoně (stavební parcela). Současně pak je potřeba upravit definici 

stavebního pozemku v návaznosti na zákon o oceňování majetku tak, aby byla dodržena 

priorita posuzování druhu pozemku zakotvená v ustanovení § 15 odst. 5 zákonného opatření.  

V novele je zachováno prioritní určení směrné hodnoty stavebních pozemků cenou z cenové 

mapy stavebních pozemků. Při určení základní ceny upravené stavebního pozemku se nově 

uplatňuje index cenového porovnání pro pozemky. Výpočet tohoto indexu vychází 

ze stávajících znaků a mění se především hodnoty jejich kvalitativních pásem.  

Novela nastavuje také jasná pravidla v zaokrouhlování základních cen a indexů, které 

současná prováděcí vyhláška neřeší. 

Další změnou, která je nově řešena novelou, je upřesnění postupu při výpočtu směrné hodnoty 

v případech, kdy je na jednom pozemku více hlavních staveb, nebo v případech pozemku, 

který je společnou částí nebo příslušenstvím jednotky. V těchto případech nebyl dříve upraven 

jasný postup k určení směrné hodnoty pozemku. Novela upravuje i určování směrné hodnoty 

u staveb, které nejsou součástí pozemku a jednotek. Dále novela upravuje také algoritmus 

výpočtu indexu cenového porovnání pro stavby a jednotky. Vyhláška rovněž nahrazuje 

polohové přirážky „indexem cenové úpravy pro pozemky“, který lépe zohledňuje cenové 

rozdíly mezi jednotlivými lokalitami a podmínkami, které mají vliv na sjednávanou cenu.  

Vyhláška nově upravuje stanovení podlahové plochy jednotek, a to z důvodu potřebného 

sjednocení s výpočtem podlahové plochy ve zjištěné ceně. 

Pro zjednodušení výpočtu a vyplňovaných údajů poplatníky byla do určování směrné hodnoty 

rodinných domů a rekreačních staveb zahrnuta i směrná hodnota s těmito stavbami společně 

užívaných doplňkových staveb, kde výměra nebo součet výměr zastavěných ploch těchto 

doplňkových staveb nepřesahuje 25 m2. 
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5. 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 na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na podnikatelské prostředí, státní rozpočet, ostatní 

veřejné rozpočty, nemá vliv na specifické skupiny obyvatel včetně národnostních menšin, ani 

na životní prostředí. Jde především o parametrické změny vedoucí k přiblížení směrné 

hodnoty co nejvíce cenám sjednaným na volném trhu. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Současná i navrhovaná právní úprava respektují zákaz diskriminace a rovnost mužů a žen, 

neboť na základě nich nedochází k neodůvodněnému znevýhodnění nebo naopak zvýhodnění 

konkrétních daňových subjektů. 

Současná ani navrhovaná právní úprava nerozlišují adresáty podle jejich pohlaví, rasy, barvy 

pleti, jazyka, víry, náboženství, politického a jiného smýšlení, národního nebo sociálního 

původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Hlavním cílem prováděcí vyhlášky je provedení zákonného opatření stanovením podrobného 

postupu určování směrné hodnoty. Navrhovaná novela této vyhlášky za účelem naplnění 

tohoto cíle provádí pouze dílčí změny současné právní úpravy, které nemají dopad na ochranu 

soukromí a na ochranu osobních údajů. 

8. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

Obecně je možné u navrhované právní úpravy ve vztahu ke vzniku korupčních rizik odkázat 

na důvodovou zprávu k zákonnému opatření, k jehož provedení je tato úprava navrhována. 

Navrhovaná právní úprava není z korupčního hlediska riziková, neboť převážně přebírá 

stávající právní úpravu. Předložený prováděcí předpis navíc nezavádí diskreci v rozhodování, 

v níž by mohla být korupční rizika spatřována. 

Předkládaný předpis je normou technickou, která vychází z dlouhodobého sledování vývoje 

cen na trhu, vytváření časových a statistických řad a jejich analytického vyhodnocování. 

Změny nemají žádný dopad na věcnou stránku právního předpisu a vznik korupčních rizik se 

nepředpokládá. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu ve smyslu usnesení 

vlády č. 343/D z roku 2015. 
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II. Zvláštní část 

K čl. I 

K bodu 1  (§ 2 písm. a)) 

Dochází k přejmenování urbanizovaného pozemku na pozemek stavební z důvodu, aby 

pojmenování odpovídalo zavedeným pojmům v zákoně o oceňování majetku. Zákonné 

opatření pojem stavební ani urbanizovaný pozemek nepoužívá, a proto požadavek 

na zachování termínu urbanizovaného pozemku nemá opodstatnění. Zavedení termínu 

stavební pozemek odpovídá pojmu používanému v občanském zákoníku, v daňových 

zákonech a i v katastrálním zákoně (stavební parcela). Současně byla provedena úprava 

definice stavebního pozemku v návaznosti na zákon o oceňování majetku tak, aby byla 

dodržena priorita posuzování druhu pozemku zakotvená v ustanovení § 15 odst. 5 zákonného 

opatření. 

K bodu 2 (§ 2 odst. 2 a 3) 

V nových odstavcích 2 a 3 je v souladu se zákonem o oceňování majetku definován stavební 

pozemek v rozlišení na stavební pozemek zastavěný a nezastavěný. Za nezastavěný stavební 

pozemek se považuje pouze stavební pozemek, který není zastavěným stavebním pozemkem 

podle odstavce 3. Účelem změny je co nejvíce sjednotit pojmy používané jak pro směrnou 

hodnotu, tak i pro zjištěnou cenu. V souladu se stavebním zákonem se za stavební pozemky 

považují také nezastavěné pozemky, které jsou ve funkčním celku se stavbou, slouží 

k určitému hospodářskému využití a jsou zpravidla pod společným oplocením. Pro určení 

směrné hodnoty novela obecně definuje pojem „zastavěný stavební pozemek“. Jedná se 

o pozemek, který je zastavěn stavbou, která je spojena se zemí pevným základem, 

s výjimkami uvedenými ve větě druhé a třetí odstavce 3. Výjimky vycházejí z § 9 odst. 

4 zákona o oceňování majetku. Oproti § 9 odst. 4 zákona o oceňování majetku není nutné 

uvádět, že stavebním pozemkem není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, neboť 

v této vyhlášce je zastavěný stavební pozemek vždy zastavěný stavbou spojenou se zemí 

pevným základem. Za zastavěný stavební pozemek se nepovažuje také pozemek zastavěný 

pouze oplocením nebo zpevněnou plochou do 25 m2, neboť zřízení těchto staveb na pozemku 

podle § 15 odst. 3 písm. e) zákonného opatření a za splnění dalších tam stanovených 

podmínek nebrání tomu, aby se u takového pozemku určovala směrná hodnota, přičemž tento 

druh staveb nemá pro účely této vyhlášky způsobovat zastavěnost stavebního pozemku. 

Pozemek je obvykle určován k zastavění regulačním plánem nahrazujícím územní rozhodnutí, 

územním rozhodnutím, územním souhlasem, společným povolením, kterým se stavba 

umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí. Nicméně 

existují i specifické situace, kdy účel zastavění může být určen ohlášením stavebnímu úřadu 

(v případě, kdy územně plánovací informace nahradila územní rozhodnutí nebo územní 

souhlas) nebo dodatečným povolením stavby.  

Institut územně plánovací informace byl zakotven v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen „stavební zákon“) účinném do 31. 

prosince 2012. Územně plánovací informace nahrazovala územní rozhodnutí nebo územní 

souhlas, přičemž následně postačovalo ohlášení stavebnímu úřadu a územní rozhodnutí nebo 

územní souhlas se již nevydávaly. Nelze proto vyloučit existenci stavebního pozemku, který 

byl určen k zastavění tímto způsobem. 

Pokud jde o dodatečné povolení stavby, tento institut je při určování pozemku k zastavění 

podstatný z důvodu právní úpravy v § 129 odst. 3 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení 

je totiž možné v některých případech dodatečně povolit stavbu prováděnou bez rozhodnutí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYMK3366)



-30- 

 

nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto 

rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním. Pokud k takové situaci dojde, je pro účely 

směrné hodnoty potřeba, aby byl zohledněn účel využití pozemku podle takového 

dodatečného povolení stavby. 

K bodu 3 (nadpis dílu 2) 

Dochází k přejmenování urbanizovaného pozemku na pozemek stavební tak, aby pojmově 

odpovídal definici uvedené v zákoně o oceňování majetku. Více viz odůvodnění k bodu 1. 

K bodu 4 (nadpis § 3) 

Dochází k přejmenování urbanizovaného pozemku na pozemek stavební tak, aby pojmově 

odpovídal definici uvedené v zákoně o oceňování majetku. Více viz odůvodnění k bodu 1. 

K bodu 5 (§ 3) 

Dochází k přejmenování urbanizovaného pozemku na pozemek stavební tak, aby pojmově 

odpovídal definici uvedené v zákoně o oceňování majetku. Více viz odůvodnění k bodu 1. 

K bodu 6 (§ 3) 

Součástí směrné hodnoty stavebního pozemku jsou pouze stavby, které jsou jeho součástí. Pro 

jednoznačný výklad je text upraven tak, aby bylo zřejmé, že se nepočítají stavby, které nejsou 

jeho součástí. 

K bodu 7 (nadpis § 4) 

Dochází k přejmenování urbanizovaného pozemku na pozemek stavební tak, aby pojmově 

odpovídal definici uvedené v zákoně o oceňování majetku. Více viz odůvodnění k bodu 1. 

K bodu 8 (§ 4) 

Dochází k přejmenování urbanizovaného pozemku na pozemek stavební tak, aby pojmově 

odpovídal definici uvedené v zákoně o oceňování majetku. Více viz odůvodnění k bodu 1. 

K bodu 9 (nadpis § 5) 

Dochází k přejmenování urbanizovaného pozemku na pozemek stavební tak, aby pojmově 

odpovídal definici uvedené v zákoně o oceňování majetku. Více viz odůvodnění k bodu 1. 

K bodu 10 (§ 5) 

Dochází k přejmenování urbanizovaného pozemku na pozemek stavební tak, aby pojmově 

odpovídal definici uvedené v zákoně o oceňování majetku. Více viz odůvodnění k bodu 1. 

K bodu 11 (§ 5 odst. 2) 

Text tohoto ustanovení je upraven tak, aby odpovídal § 10 odst. 2 zákona o oceňování 

majetku, který upravuje oceňování stavebních pozemků. 

K bodu 12 (nadpis § 6) 

Dochází k přejmenování urbanizovaného pozemku na pozemek stavební tak, aby pojmově 

odpovídal definici uvedené v zákoně o oceňování majetku. Více viz odůvodnění k bodu 1. 

K bodu 13 (§ 6) 

Dochází k přejmenování urbanizovaného pozemku na pozemek stavební tak, aby pojmově 

odpovídal definici uvedené v zákoně o oceňování majetku. Více viz odůvodnění k bodu 1. 
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K bodu 14 (§ 6 odst. 2) 

Dochází k úpravě výpočtu upravené základní ceny stavebního pozemku tak, že se základní 

cena stavebního pozemku násobí tzv. „indexem cenového porovnání pro pozemky“. Tento 

index nahrazuje dosavadní úpravy základní ceny koeficienty P1 až P9. Potřeba změny 

předmětného výpočtu vyplynula z analýz údajů sjednaných cen a směrných hodnot, podle níž 

stávající výpočet dostatečně nezohledňuje rozdíly v cenách stavebních pozemků a podíl 

jednotlivých znaků na výši směrné hodnoty. 

K bodu 15 (§ 6 odst. 3) 

Dochází k přejmenování stávajících „koeficientů“ O1 až O6 na „hodnoty kvalitativního 

pásma“. Navrhovaná terminologie je v souladu s terminologií již používanou ve vyhlášce 

č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „oceňovací vyhláška“). 

K bodu 16 (§ 6 odst. 4) 

V návaznosti na provedenou změnu ve výpočtu upravené základní ceny stavebního pozemku 

se do paragrafu vkládá nový odstavec, ve kterém je stanoven způsob výpočtu indexu 

cenového porovnání pro pozemek. 

K bodu 17 (§ 6 odst. 6) 

Dochází k přejmenování urbanizovaného pozemku na pozemek stavební tak, aby pojmově 

odpovídal definici uvedené v zákoně o oceňování majetku. Více viz odůvodnění k bodu 1. 

K bodu 18 (§ 6 odst. 7) 

Základní ceny u nevyjmenovaných obcí se, v návaznosti na stanovované ceny 

vyjmenovaných obcí, zaokrouhlují matematicky na celé koruny. 

Dosavadní ustanovení odstavce 7 se rozšiřuje a přesouvá do samostatného nového § 6a. 

K bodu 19  (§ 6a) 

V rámci nového § 6a se nově upravuje problematika, která byla dosud pouze ve stručné 

rovině obsažena v § 6 odst. 6 vyhlášky. Dosavadní § 6 odst. 6 výslovně uváděl postup pro 

určení směrné hodnoty (resp. pro volbu jednotlivých koeficientů P) v případech, kdy 

pozemek, u kterého se směrná hodnota určuje, byl ve funkčním celku s hlavní stavbou. Nově 

je třeba doplnit postup pro případy, kdy se na pozemku nachází více hlavních staveb (nově 

§ 6a odst. 1 písm. c)), kdy pozemek není ve funkčním celku s hlavní stavbou, ale byl určen 

vybraným druhem rozhodnutí v územním nebo stavebním řízení k zastavění za určitým 

účelem užití (nově § 6a odst. 2), nebo kdy není splněna ani jedna z těchto podmínek (nově 

§ 6a odst. 3). 

V odstavci 4 se nově vymezuje, co se pro účely určování směrné hodnoty rozumí hlavní 

stavbou. Vymezení vychází z vymezení hlavní stavby v oceňovací vyhlášce. 

K bodu 20 (§ 9 odst. 2) 

Dochází k přejmenování nesprávného spojení „soubor lesního typu“ na spojení „soubor 

lesních typů“. Pojem v této podobě používají jiné právní předpisy, a ostatně i tato vyhláška 

v § 10. 

K bodu 21 (§ 11) 

Dochází k přejmenování urbanizovaného pozemku na pozemek stavební tak, aby pojmově 

odpovídal definici uvedené v zákoně o oceňování majetku. Více viz odůvodnění k bodu 1. 
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K bodu 22 (§ 11 písm. b)) 

Z analýzy sjednávaných cen a výší určených směrných hodnot jiných pozemků podle § 11 

písm. b) bylo zjištěno, že sjednávané ceny těchto pozemků jsou nižší než jim stanovené 

směrné hodnoty, z tohoto důvodu byla provedena úprava výše koeficientu. 

K bodu 23 (§ 13 odst. 1) 

Polohová přirážka pro stavby, které jsou samostatnou nemovitou věcí, se nahrazuje indexem 

cenové úpravy. Stávající polohová přirážka dostatečně nezohledňuje cenové rozdíly mezi 

jednotlivými lokalitami a podmínkami, které mají vliv na cenu stavby, která je samostatnou 

nemovitou věcí. Polohová přirážka se přičítá k dílčí směrné hodnotě stavby a určuje se 

z jednotkové směrné hodnoty pozemku a zastavěné plochy stavby. Index cenové úpravy 

vychází z hospodářsko-správního významu, polohy a občanské vybavenosti obce. Dílčí 

směrná hodnota stavby se nově násobí indexem cenové úpravy. Způsob výpočtu indexu 

cenové úpravy je uveden v § 13 odst. 2. Pro stavby, které nejsou součástí pozemku, se postup 

určování směrné hodnoty dává tímto do souladu s úpravou pro určení zjištěné ceny. 

K bodu 24 (§ 13 odst. 2) 

V návaznosti na změnu provedenou ve výpočtu směrné hodnoty stavby se nahrazuje způsob 

výpočtu polohové přirážky pro stavby, které jsou samostatnou nemovitou věcí. 

Pokud se určuje směrná hodnota u druhu stavby v obci, která není vyjmenovaná v tabulce 

přílohy určující základní ceny pro příslušný druh stavby, uplatní se § 13 odst. 2 písm. a). 

Jedná se o obce, které spadají do kolonek vymezených jako „Obce s 2001 a více obyvatel“ 

nebo „Obce do 2000 obyvatel“ nebo obce, které jsou v tabulce uvedeny pouze odkazem 

na tabulku č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce.  

Naopak platí, že obcí, která je vyjmenovaná v tabulce přílohy určující základní ceny pro 

příslušný druh stavby, se rozumí obec, která je v příslušné tabulce k danému druhu stavby 

uvedená svým názvem, a nikoliv specifikovaná pouze odkazem na tabulku č. 1 přílohy 

č. 1 k této vyhlášce nebo počtem obyvatel.  

K bodu 25 (§ 13 odst. 3) 

Navrhuje se zjednodušení při určování směrné hodnoty doplňkových staveb. V případě, že 

doplňkové stavby jsou převáděny společně s rodinným domem, rekreační chalupou, 

rekreačním domkem nebo rekreační nebo zahrádkářskou chatou a je splněna podmínka, že 

výměra nebo součet výměr zastavěných ploch doplňkových staveb nepřesahuje 25 m2, bude 

jejich směrná hodnota zohledněna ve směrné hodnotě hlavní stavby. Tento postup lze užít 

pouze tehdy, pokud se směrná hodnota určuje zároveň u hlavní stavby. Hodnota doplňkových 

staveb bude v takovém případě zohledněna v hodnotě kvalitativního pásma znaku indexu 

cenového porovnání hlavní stavby V11 (v případě rodinných domů, rekreačních chalup 

a rekreačních domků) a V10 (v případě rekreačních chat a zahrádkářských chat). 

V případě, že tento postup nebude možné využit, např. z důvodu, že doplňkové stavby 

k hlavní stavbě budou v součtu přesahovat výměru zastavěné plochy 25 m2, nebo nebude při 

určování směrné hodnoty současně určována směrná hodnota hlavní stavby, bude se 

u doplňkové stavby postupovat podle § 13 a 14 vyhlášky (včetně § 14 odst. 3 písm. c)) 

a směrná hodnota doplňkové stavby se určí samostatně. V případě, že doplňkové stavby 

k hlavní stavbě budou v součtu přesahovat výměru zastavěné plochy 25 m2, bude hodnota 

kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání hlavní stavby V11 (v případě 

rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků) a V10 (v případě rekreačních chat 

a zahrádkářských chat) činit 0, tj. nebude de facto ovlivňovat výpočet směrné hodnoty 

hlavních staveb. 
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K bodu 26 (§ 14 odst. 2) 

Dochází k upřesnění názvu a označení indexu cenového porovnání obdobně, jako je tomu 

v případě indexu cenového porovnání pro pozemek tak, aby nedocházelo k jejich zaměňování. 

K bodu 27 (§ 14 odst. 3) 

Dochází k matematické změně výpočtu, která se neodrazí ve stávajícím nastavení určení 

kvalitativních pásem jednotlivých znaků z údajů vyplňovaných poplatníky. V souladu 

s výpočtem ceny staveb porovnávacím způsobem pro určení zjištěné ceny došlo k úpravě 

výpočtu směrné hodnoty u staveb, který lépe podchycuje podíl jednotlivých znaků na výši 

ceny. 

Podle § 14 odst. 3 písm. c) se určuje směrná hodnota doplňkové stavby, pokud její směrná 

hodnota nebyla zohledněna ve výši směrné hodnoty hlavní stavby, tj. rodinného domu, 

rekreační chalupy, rekreačního domku nebo rekreační nebo zahrádkářské chaty. 

K bodu 28 (§ 15) 

Dochází k úpravě vzorce pro výpočet směrné hodnoty jednotky v tom smyslu, že ve vzorci 

bude nově zohledněn index cenové úpravy. Tento index se určí obdobně jako u staveb, 

tj. podle § 13 odst. 2. 

K bodu 29 (§ 16 odst. 2) 

Dochází k upřesnění názvu a označení indexu cenového porovnání obdobně, jako je tomu 

v případě indexu cenového porovnání pro pozemek a indexu cenového porovnání pro stavbu, 

aby nedocházelo k jejich zaměňování. 

K bodu 30 (§ 16 odst. 3) 

Obdobně jako v případě indexu cenového porovnání pro stavbu dochází k matematické změně 

výpočtu, která se neodrazí ve stávajícím nastavení určení kvalitativních pásem jednotlivých 

znaků z údajů vyplňovaných poplatníky. 

K bodu 31 (§ 17 odst. 1) 

Dochází ke zjednodušení stávajícího způsobu určení, co se pro účely určování směrné 

hodnoty rozumí podlažím, neboť konstrukční výška nemá pro výpočet směrné hodnoty 

význam. 

K bodu 32 (§ 19 odst. 2) 

Stávající vyhláška neřeší určování podlahové plochy jednotky. Dochází proto pro potřeby 

určování směrné hodnoty ke stanovení jednoznačné úpravy určení podlahové plochy u bytů 

a nebytových prostorů. Výměra podlahové plochy jednotky se přebírá z prohlášení vlastníka 

nebo ze smlouvy o výstavbě, následně se upraví o podíl na podlahové ploše prostorů, které 

jsou užívány pouze spolu s bytem (balkon, lodžie, terasa). Cena prodávané jednotky je 

ovlivňována nejen jejich existencí, ale i jejich výměrou. Z tohoto důvodu je nutné 

(v příslušných přílohách) k zadávanému údaji doplnit jejich výměru. 

Záměrem navrhované změny je vyloučit ze zahrnutí do podlahové plochy bytů a nebytových 

prostorů pro účely určování směrné hodnoty prostory společných částí domu mimo jiné 

v případě teras, balkónů a lodžií, které jsou zpravidla volně bez omezení nebo s omezením pro 

určité osoby přístupné. Tyto prostory jsou zahrnuty pouze v případě, že jsou s bytem nebo 

nebytovým prostorem výlučně užívány a z něj přímo přístupny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYMK3366)



-34- 

 

K bodu 33  (§ 20) 

Pro účely určování směrné hodnoty bylo shodně upraveno použití údajů o počtu obyvatel 

v obci uvedených v Malém lexikonu obcí České republiky, vydávaného Českým statistickým 

úřadem, jako pro určování zjištěné ceny. Tento údaj se uplatňuje pro začlenění ve znaku O1. 

Malý lexikon obcí České republiky obsahuje údaje o obcích v územní struktuře platné k 1. 

lednu daného roku, a to podle stavu k předcházejícímu roku. Pokud dochází ke změně tohoto 

stavu (např. z důvodu vzniku nové obce, oddělení nebo sloučení obcí) k 1. lednu předmětného 

roku, nejsou tyto změny v lexikonu zachyceny. Novela upravuje náhradní postup, jak, resp. 

z jaké evidence, určit počet obyvatel pro tyto obce.  

Pro určení kvalitativního pásma ve znaku P7 se vychází z údajů o nezaměstnanosti v obci 

podle stavu zveřejněného na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí 

České republiky k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci. 

K bodu 34 (§ 20a) 

Vyhláška ve stávajícím znění neřeší zaokrouhlování základních cen a indexů. Jelikož tento 

stav byl předmětem častých dotazů, bylo potřebné vyhlášku doplnit o jasná pravidla. 

Zaokrouhlování hodnot v navržené podobě respektuje již ustálenou praxi uplatňovanou 

ve směrné hodnotě. 

K bodu 35 (Tabulka č. 1 a tabulka č. 2 přílohy č. 1) 

V tabulce č. 1 jsou aktualizované základní ceny stavebních pozemků vybraných obcí. Pro 

některé vybrané obce byla tabulka z důvodu rozdílných cen dosahovaných na trhu 

s nemovitými věcmi v rámci území obce doplněna o oblasti. Členění je navrženo tak, aby 

odpovídalo členění v tabulce pro stavební pozemky pro zjištěnou cenu. Z tohoto důvodu bylo 

doplněno členění některých obcí do oblastí. Přiřazení jednotlivých katastrálních území obce 

do oblastí je uvedeno v tabulce č. 2. 

K bodu 36  (Tabulka č. 3 a tabulka č. 4 přílohy č. 1) 

K tabulce č. 3 

V tabulce č. 3, podle které se upravují základní ceny stavebních pozemků nevyjmenovaných 

obcí, byl dán do souladu text a hodnoty kvalitativní pásem u některých znaků se stávajícím 

zněním pro určování základních cen nevyjmenovaných obcí ve zjištěné ceně. Záměrem je, 

aby určované základní ceny obcí v obou případech byly shodné.  

Občanské vybavení je definované ve stavebním zákoně, jako „stavby, zařízení a pozemky 

sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, 

kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva“. Občanská vybavenost v obci se posuzuje 

ve znaku O6 a člení se na tři kvalitativní pásma znaku. Při posouzení se vychází 

z vydefinovaného základního vybavení v kvalitativním pásmu znaku č. II.  Pro začlenění do 

tohoto pásma musí mít obec alespoň obchod, základní školu a zdravotní zařízení pro 

ambulantní péči. Nejsou-li v obci všechna uvedená občanská vybavení, začlení se 

do kvalitativního pásma znaku č. III – „minimální vybavenost“. V případě začlenění 

do kvalitativního pásma znaku č. I – „komplexní vybavenost“ musí mít obec všechny uvedené 

druhy občanské vybavenosti v tomto pásmu. 

K tabulce č. 4 

V tabulce č. 4 byl aktualizován seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území a bylo 

nově upraveno třídění podle jejich typu v návaznosti na úpravy pro zjištěnou cenu, ve které se 

nově lázeňská místa hodnotila podle jejich významu. 
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K bodu 37 (Příloha č. 2) 

Novela přináší nový způsob úpravy ceny stavby, která není součástí pozemku a pro kterou 

není pro obec nebo oblast v příslušné tabulce pro určení základní ceny druhu a účelu užití 

stavby, uvedena cena. V těchto případech se zohledňuje hospodářsko-správní význam, poloha 

a občanská vybavenost obce, ve které se stavba nachází, neboť tyto skutečnosti mají na cenu 

nemovité věci velký vliv. U staveb, které jsou součástí pozemku, jsou tyto skutečnosti 

zohledněny v ceně pozemku. 

K bodu 38 (Tabulka č. 1 přílohy č. 6) 

V tabulce č. 1 jsou aktualizovány základní jednotkové ceny zastavěné plochy podlaží pro 

stavby rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku na základě sjednávaných 

cen v předcházejících obdobích. 

K bodu 39 (Tabulka č. 2 přílohy č. 6) 

V souladu se změnou výpočtu byly statistickým vyhodnocením nastaveny nové hodnoty 

jednotlivých kvalitativních pásem. 

K bodu 40 (Tabulka č. 1 přílohy č. 7) 

V tabulce č. 1 jsou aktualizovány základní jednotkové ceny zastavěné plochy podlaží pro 

stavby rekreační nebo zahrádkářské chaty na základě sjednávaných cen v předcházejících 

obdobích. 

K bodu 41 (Tabulka č. 2 přílohy č. 7) 

V souladu se změnou výpočtu byly statistickým vyhodnocením nastaveny nové hodnoty 

jednotlivých kvalitativních pásem. 

K bodu 42 (Tabulka č. 1 přílohy č. 8) 

V tabulce č. 1 jsou aktualizovány základní jednotkové ceny zastavěné plochy podlaží pro 

stavbu garáže nebo doplňkovou stavbu a základní ceny podlahové plochy nebytového 

prostoru garáže, sklepa nebo komory na základě sjednávaných cen v předcházejících 

obdobích. 

K bodu 43 (Tabulka č. 2 přílohy č. 8) 

V souladu se změnou výpočtu byly statistickým vyhodnocením nastaveny nové hodnoty 

jednotlivých kvalitativních pásem. 

K bodu 44 (Tabulka č. 1 přílohy č. 9) 

V tabulce č. 1 jsou aktualizovány základní jednotkové ceny podlahové plochy bytu na základě 

sjednávaných cen v předcházejících obdobích. 

K bodu 45 (Tabulka č. 2 přílohy č. 9) 

V souladu se změnou výpočtu byly statistickým vyhodnocením nastaveny nové hodnoty 

jednotlivých kvalitativních pásem. 

K bodu 46 (Příloha č. 10) 

V souladu se změnou výpočtu byly statistickým vyhodnocením nastaveny nové hodnoty 

jednotlivých kvalitativních pásem. 

K čl. II – účinnost 

Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti k 1. lednu 2019, aby byla poskytnuta dostatečná 

legisvakance pro přípravu na změny ve vyhlášce obsažené, a to zejména s ohledem na potřebu 
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zapracovat tyto změny do informačního systému správce daně. Pokud jde o novelizační body, 

kterými se aktualizují základní ceny, nabydou tyto účinnosti již k 1. červenci 2018, neboť 

implementace těchto cen nevyžaduje takovou časovou dotaci na přípravu a zároveň jejich 

dřívější účinností dojde k včasnější aktualizaci cen, kterou je vhodné provést co nejdříve. 

Předpokládá se, že s účinností k 1. lednu 2019 budou další novelou aktualizovány základní 

ceny pro nový výpočet směrné hodnoty, aby byla opět zajištěna jejich aktuálnost. 

Lze doplnit, že z hlediska přechodného režimu z principu zákazu pravé retroaktivity vyplývá, 

že pro určení směrné hodnoty pro daňové povinnosti k dani z nabytí nemovitých věcí vzniklé 

přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 419/2013 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Obdobně to platí pro určení směrné 

hodnoty pro daňové povinnosti k dani z nabytí nemovitých věcí vzniklé přede dnem nabytí 

účinnosti čl. I bodů 35, 38, 40, 42 a 44. Jedná se o standardní přechodný režim u změn 

oceňovacích předpisů. 
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