
- 1 - 

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 2017 a první poloviny roku 2018, které mají vliv na průměrné základní 
ceny zemědělských pozemků. Předložený návrh novelizuje vyhlášku č. 298/2014 Sb., 
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami 
zemědělských pozemků, (dále jen „vyhláška“), která obsahuje seznam katastrálních území 
(dále jen „k. ú.“) s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků 
evidovaných v katastru nemovitostí, a to v druhu pozemku: orné půdy, chmelnice, vinice, 
zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. 

K 30. 6. 2018 bylo v České republice evidováno 13 077 k. ú., z toho zemědělské pozemky 
(dále jen „ZP“) jsou evidovány celkem v 13 029 k. ú. Nulovou výměru ZP má pouze 
48 k. ú. V předloženém návrhu vyhlášky nejsou obsažena k. ú., ve kterých nejsou v katastru 
nemovitostí (dále jen „KN“) evidovány ZP.  

Předložená novela se dotýká úpravy cen zemědělských pozemků celkem u 123 k. ú. Na 
základě aktualizace bonitačního mapování, sloučení některých k. ú, změny výměr 
zemědělské půdy vedené v KN byla průměrná základní cena zemědělských pozemků 
změněna u 122 k. ú. Z toho byla u 47 k. ú průměrná základní cena zemědělských pozemků 
snížena a u 75 k. ú. byla cena zvýšena. Jednomu nově vzniklému k. ú. byla průměrná cena 
zemědělských pozemků přiřazena.  

Změny realizované na základě výsledků aktualizace bonitačního mapování zemědělských 
pozemků se týkají 95 k. ú. 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 míry podrobnosti terénního průzkumu. Dále pak v důsledku upřesnění 
svažitosti a expozice terénu, zohledněním vlivu degradace půd (např. vodní a větrné eroze, 
dehumifikace, utužení apod.), 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. 
Osinky u Krumsína (sloučeno s k. ú. Krumsín) a k. ú. Ostatky u Křenůvek (sloučeno s k. ú. 
Křenůvky). Novela vyhlášky dále zavádí do seznamu k. ú.  Jerusalem, které vzniklo 
vyčleněním z k. ú. Háje u Příbramě). 

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 26 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 Celostátní 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 katastru nemovitostí vedeného Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním jsou Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 
zpracovány nové průměrné základní ceny zemědělských pozemků. 

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. 

Novela vyhlášky je plně v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani  
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 

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 kupní ceny zemědělských pozemků v některých k. ú. Při 
případném převodu zemědělských pozemků do vlastnictví státu tak bude změněn nárok na 
výdajovou stranu státního rozpočtu. 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 
pokles výše vybírané daně z nemovitých věcí ve výši cca 265 tis. Kč ročně. 
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Odhad daňové bilance ČR výnosu daně z nemovitých věcí 

Kultura 
Výměra v m2 

dle UHDP 
1. 1. 2018 

Daňový základ v Kč Daň v Kč 

2018 2019 2018 2019 2019 - 2018 

ZP 393 899 475 
     ZP-TP 283 029 562 2 164 823 379 2 132 370 784 16 236 175 15 992 781 -243 394 

TP 110 869 913 497 522 979 488 841 257 1 243 807 1 222 103 -21 704 

Celkem 

 
2 662 346 358 2 621 212 041 17 479 983 17 214 884 -265 099 

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. 

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

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady v sociální oblasti ani žádné dopady 
na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé ani na osoby se zdravotním 
postižením nebo národnostní menšiny. 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 
 
 

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 

Předkládaný návrh vyhlášky je obsažen v Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 
správy na rok 2018. Odbor hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České republiky v rámci 
schváleného Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 rozhodl, 
že k předkládanému návrhu vyhlášky nemusí být hodnocení dopadů regulace (RIA) 
provedeno.  
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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 123 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): 

Do seznamu k. ú. je zařazeno nové k. ú. Jerusalem, které vzniklo v prvním pololetí roku 
2018. 
 
 
K bodu 3 (Příloha vyhlášky): 

Tento novelizační bod ze seznamu k. ú. vyřazuje k. ú. Osinky u Krumsína (sloučeno s k. ú. 
Krumsín) a k. ú. Ostatky u Křenůvek (sloučeno s k. ú. Křenůvky).  

 
K Čl. II 
 
Účinnost 

S ohledem na vyměřování daně z pozemků podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitých věcí a v souvislosti s aktualizovanou cenou zemědělských pozemků je 
navrženo nabytí účinnosti předložené novely na 1. ledna 2019.  
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PŘÍLOHA Č. 1 K ODŮVODNĚNÍ 

NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ032 
Plzeňský 
kraj 

747327 
Borovice u  
Horšovského 
Týna 

6,18 5,19 

Celková výměra zemědělské půdy v k. ú. Borovice u Horšovského Týna činí 220,73 ha. 
Hlavním důvodem zvýšení průměrné ceny ZP o 19,11 % bylo, na základě terénního 
průzkumu, zjištěné zvýšení podílu půdy kambizemě modální se slabou skeletovitostí a lehčí 
střední zrnitostí na svazích se sklonem 0-3 º a 3-7 º (BPEJ 5.29.01 a 5.29.11). Původní 
výměra 20 ha byla po aktualizaci navýšena na 66 ha. Naopak je snížen podíl kambizemě 
modální - půdy s lehkou zrnitostí (BPEJ 5.32.11). Původní výměra 42 ha byla zmenšena na 
5 ha.   

Částečný vliv na zvýšení průměrné ceny ZP v uvedeném k. ú. má rovněž změna výměry 
u pseudogleje modálního (bezskeletovitého a s hlinitou zrnitostí) s BPEJ 5.47.00 a 5.47.10. 
Původní rozsah byl snížen z 35 ha na 16 ha.  

NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ052 
Královehradecký 
kraj 

612600 Brocná 4,70 3,88 

V k. ú. Brocná (k. ú. 612600) se po aktualizaci BPEJ zvýšila průměrná cena ZP o 21,15 %.  

Hlavní vliv na zvýšení průměrné ceny mělo vymezení BPEJ na základě podrobného 
hodnocení skeletovitosti a hloubky půdy. Bylo zjištěno, že více ploch nepřekročilo limitní 
podíly obsahu skeletu pro zařazení do BPEJ s nižší přiřazenou cenou. V plochách s původně 
mapovanými mělkými půdami byly vymezeny hluboké půdy ponejvíce s vyšší skeletovitostí. 

NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ052 
Královehradecký 
kraj 

619752 
Čermná v 
Krkonoších 

3,83 3,39 

V k. ú. Čermná v Krkonoších (k. ú. 619752) s celkovou výměrou zemědělské půdy 634,41 ha 
se po aktualizaci BPEJ zvýšila průměrná cena ZP o 13,1 %.  

Hlavní vliv na zvýšení průměrné ceny mělo vymezení BPEJ na základě podrobného 
hodnocení skeletovitosti. Bylo zjištěno, že více ploch, oproti původnímu příliš 
generalizovanému zhodnocení, nepřekročilo limitní podíly obsahu skeletu pro zařazení 
do BPEJ s nižší přiřazenou cenou.  

NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ063 
Kraj 
Vysočina 

623661 Číhošť 3,70 2,77 

K zvýšení průměrné ceny ZP v k. ú. Číhošť o 33 % došlo z důvodu přeřazení asi 160 ha půd 
středně hlubokých do půd hlubokých. Zdejší pararula totiž zvětrává na hluboké bezkamenité 
a velmi lehké půdy. Došlo také k výraznému snížení výměry půd glejových hlavních půdních 
jednotek (dále jen „HPJ“) 67 a 68, jejichž výměra byla v původní bonitaci nadhodnocena. 
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NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ031 
Jihočeský  
kraj 

794155 
Dehtáře u Českých 
Budějovic 

6,52 5,69 

K zvýšení průměrné ceny o 14,58 % došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace 
BPEJ především novým zavedením hlavních půdních jednotek (HPJ), které tvoří vyšší cenu 
BPEJ než původně mapované HPJ, a to konkrétně HPJ 29 o 20,29 ha, HPJ 46  o 5,74 ha, 
HPJ 58 o 6,42 ha. Dále došlo k nárůstu ploch se stupněm svažitosti 1 cca o 30 ha, k úbytku 
ploch se stupněm svažitosti 2 cca o 30 ha a také k úbytku ploch se stupněm skeletovitosti 
2 o 7,17 ha. 

NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ071 
Olomoucký 
kraj 

753696 
Dolní Červená 
Voda 

5,48 4,36 

Toto k. ú. bylo zpřesněno ve všech parametrech. BPEJ 6.51.11, která tu původně byla 
mapována na cca 115 ha má většinou nižší cenu než všechny nově vymezené BPEJ. Tyto 
změny byly důsledkem nárůstu průměrné ceny ZP o 25,8 %. 

NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ071 
Olomoucký 
kraj 

764442 Dolní Temenice 8,02 7,29 

Hlavním důvodem změn BPEJ bylo zpřesnění hranice mezi půdami typu kambizem 
a půdami na sprašových hlínách, detailní vyhodnocení stupně hydromorfismu půd na 
sprašových hlínách a obsahu skeletu kambizemí. 

Popis hlavních změn: 

 podrobné vyhodnocení obsahu skeletu v půdách. Výsledkem byl podstatný úbytek 
půd se středním obsahem skeletu a současně i plošný úbytek lokalit s výskytem 
kambizemí rankerových a rankerů. 
např. 8.35.24 ► 8.35.21 (zlepšení) 
HPJ 37 a 38 ► HPJ 35 a 34 (zlepšení); 

 podrobné vyhodnocení znaků hydromorfismu v půdách. Nejpodstatnější je úbytek 
výměry pseudogleje modálního na sprašové hlíně a kambizemě oglejené. Dále má na 
zvýšení průměrné ceny vliv vymezení okrsků s výskytem slabě oglejených půd 
na sprašových hlínách. 
HPJ 44 ► HPJ  42 (zlepšení) 
HPJ 50 ► HPJ  29 (zlepšení) 
HPJ 42, 43, (29) ► HPJ  08, 11 a 14 (zlepšení); 

 podrobné vyhodnocení zrnitosti kambizemí. Výsledkem bylo vymapování okrsků 
s výskytem kambizemí arenických na biotitických rulách a granitech. 

 HPJ 29 ► HPJ 32 (zhoršení). 

NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ051 
Liberecký 
kraj 

632694 Druzcov 5,81 5,24 

V k. ú. Druzcov (k. ú. 632694) s celkovou výměrou zemědělské půdy 336,54 ha se po 
aktualizaci BPEJ zvýšila průměrná cena ZP o 10,91 %.  
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Vzhledem k detailnějšímu hodnocení zastoupení jednotlivých složek substrátů, míry 
hydromorfismu a stupně sklonitosti a skeletovitosti namísto původně mapovaných BPEJ 
7.47.10 (pseudogleje modální až luvické až kambizemě oglejené vytvářející se na 
polygenetických hlínách - svahových hlínách s eolickou příměsí, vyskytující se v polohách 
s převahou rozmezí sklonitosti od 3 do 7°) a 7.47.12 (skeletovitější pseudogleje modální až 
luvické až kambizemě oglejené vytvářející se na polygenetických hlínách - svahových 
hlínách s eolickou příměsí, vyskytující se v polohách s převahou rozmezí sklonitosti od 3 do 
7°) vymezeny i plochy s BPEJ 7.43.00 (bezskeletovité luvizemě oglejené až hnědozemě 
luvické oglejené, vytvářející se na převážně sprašových hlínách, vyskytující se v polohách 
s převahou rozmezí sklonitosti od 0 do 3°) a BPEJ 7.43.10 (bezskeletovité luvizemě oglejené 
až hnědozemě luvické oglejené, vytvářející se na sprašových hlínách s výskytem v polohách 
s převahou rozmezí sklonitosti od 3 do 7°). Cena přiřazená nově vymezeným BPEJ je vyšší. 

Vymezením BPEJ na základě podrobného hodnocení míry hydromorfismu bylo nově více 
ploch zařazeno do BPEJ 7.43.00 (bezskeletovité luvizemě oglejené až hnědozemě luvické 
oglejené, vytvářející se na sprašových hlínách, vyskytující se v polohách s převahou rozmezí 
sklonitosti od 0 do 3°) a BPEJ 7.43.10 (bezskeletovité luvizemě oglejené až hnědozemě 
luvické oglejené, vytvářející se na sprašových hlínách s výskytem v polohách s převahou 
rozmezí sklonitosti od 3 do 7°) na místo 7.44.00 (bezskeletovité pseudogleje modální až 
luvické s prachovito-hlinitou zrnitostí vytvářející se na sprašových hlínách s výskytem 
v polohách s převahou rozmezí sklonitosti od 0 do 3°) a 7.44.10 (bezskeletovité pseudogleje 
modální až luvické s prachovito-hlinitou zrnitostí vytvářející se na sprašových hlínách 
s výskytem v polohách s převahou rozmezí sklonitosti od 3 do 7°). Vzhledem k tomu, že 
půdy zařazované do BPEJ 7.44.00 a 7.44.10 (pseudogleje) jsou výrazněji hydromorfní, mají 
ve srovnání s půdami reprezentovanými BPEJ 7.43.00 a 7.43.10 (oglejené půdy), přiřazenou 
cenu adekvátně nižší. 

 NUTS 3 
název 
kraje 

kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ031 
Jihočeský  
kraj 

651770 Hradišťko u Dačic 4,57 3,94 

Zvýšení průměrné ceny ZP o 16,11 % vyplynulo z místního šetření v rámci proběhlé 
aktualizace BPEJ. Na změnu ceny mělo rozhodující vliv zmenšení výměry mělkých půd HPJ 
37 ve prospěch HPJ 29 a HPJ 32 (jednalo se o 18 ha). Na části těchto půd (cca 5,5 ha) byla 
také přehodnocena skeletovitost ze stupně 2 na stupeň 1.  

Dále proti původnímu stavu před aktualizací bylo při využití digitálního modelu terénu 
a současného ověření při terénním šetření upřesněno zařazení do sklonitostních kategorií. 
Půd ve sklonitostní kategorii 1 bylo zařazeno o cca 30 ha více a naopak v kategorii 3 je 
o tuto výměru méně. 

Vliv na změnu průměrné ceny ZP mělo i snížení výměry hydromorfních půd (HPJ 68, 70, 71, 
72) z původních 15,0 ha na současných 11,0 ha.  

NUTS 3 
název 
kraje 

kód katastrálního 
území 

katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ042 
Ústecký 
kraj 

630373 Chvalov 4,35 3,51 

V k. ú. Chvalov (k. ú. 630373) se po aktualizaci BPEJ zvýšila průměrná cena ZP o 24,01 %.  

Hlavní vliv na zvýšení průměrné ceny mělo vymezení BPEJ na základě podrobného 
hodnocení skeletovitosti a svahových poměrů. Bylo zjištěno, že více ploch nepřekročilo 
limitní podíly obsahu skeletu pro zařazení do BPEJ s nižší přiřazenou cenou. Méně ploch 
bylo zařazeno do stanovišť se sklonem nad 12°. 
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NUTS 3 
název 
kraje 

kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ031 
Jihočeský  
kraj 

607681 
Kamenná Lhota u 
Borotína 

4,44 3,82 

Ke zvýšení průměrné ceny o 16,29 % došlo na základě místního šetření v rámci proběhlé 
aktualizace BPEJ.  

Největší podíl na změně původní průměrné ceny k. ú. mělo výrazné zmenšení výměry 
původních BPEJ u skupiny mělkých půd HPJ 37, když byly mapovány na ploše přibližně 2 ha 
oproti původním 11 ha.  

V rámci aktualizace byla výrazně snížena i plocha HPJ 47 ze skupiny pseudoglejů, která byla 
nahrazena jednotkami s příznivějším vodním režimem (HPJ 29). 

Dalším výrazným faktorem zvýšení průměrné ceny bylo i upřesnění stupně svažitostí 
u jednotlivých HPJ ze stupně 3 a 2 na stupeň 2 a 1. 

Při místním šetření bylo dále část pozemků se střední skeletovitostí BPEJ 7.29.14, 7.29.44 

převedeno mezi pozemky slabě skeletovité BPEJ 7.29.11, 7.29.41. 

NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ053 
Pardubický 
kraj 

669521 Kornice 9,71 10,79 

Během aktualizace byly upřesněny sklonitostní poměry. Hlavní příčinou změny bylo vzrůst 
plochy hnědozemí luvických oglejených a luvizemí oglejených (HPJ 43) na úkor hnědozemí 
modálních (HPJ 11). Tyto změny byly důsledkem poklesu průměrné ceny ZP o 10,04 %. 

NUTS 3 název 
kraje 

kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ063 Kraj 
Vysočina 

671665 
Kozlov u Ledče nad 
Sázavou 

4,69 6,18 

K poklesu průměrné ceny ZP v k. ú. Kozlov o 24 % došlo především z důvodu přeřazení 
téměř 150 ha půdy z HPJ 29 (kambizem středně těžká půda) do kambizemě lehké půdy HPJ 
32, jejíž průměrná cena je asi o 25 % nižší a která původně v tomto k. ú. nebyla bonitována. 
Zdejší pararuly však větrají na lehký materiál. 

NUTS 3 
název 
kraje 

kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ042 
Ústecký 
kraj 

673633 Kyjov u Krásné Lípy 2,06 1,68 

V k. ú. Kyjov u Krásné Lípy (k. ú. 673633) s celkovou výměrou zemědělské půdy 63,05 ha se 
po aktualizaci BPEJ zvýšila průměrná cena ZP o 22,42 %.  

Hlavním důvodem zvýšení průměrné ceny ZP byla, na základě terénního šetření, změna 
bonity u skupiny hydromorfních půd - BPEJ 8.67.01 (glej modální rovinatých celků 
a depresí), 8.68.11 (glej modální úzkých depresí – šířky ˂ 50 m) a 8.71.01 (glej fluvický při 
terasových částech niv). Celková výměra byla snížena z 18,00 ha na 5,10 ha. 

Dalším důvodem zvýšení průměrné ceny ZP v tomto k. ú. byl nově vymezen výskyt 
kambizemě dystrické, silně kyselého charakteru (BPEJ 8.34.21, 8.34.31, 8.34.41 a 8.34.51). 
Z původní nulové hodnoty byl rozsah plochy výše popsané kambizemě dystrické na základě 
terénního průzkumu určen na 4,30 ha.  
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NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ071 
Olomoucký 
kraj 

920681 
Luboměř u 
Potštátu 

2,92 9,51 

K. ú. Luboměř u Potštátu, které bylo dříve součástí vojenského újezdu Libavá. Stávající 
průměrná cena ZP v tomto k. ú. nebyla určena na základě zastoupení původních BPEJ, ale 
vycházela z průměrné ceny kraje. Nejvyšší základní cena BPEJ v tomto k. ú. je po 
aktualizaci 5,33 Kč/m2 (BPEJ 8.35.01), přičemž stávající průměrná cena ZP je 9,51 Kč/m2.  

Popis hlavních změn: 

 podrobné vyhodnocení obsahu skeletu v půdách. Výsledkem byl podstatný nárůst půd 
se středním obsahem skeletu a současně plošný nárůst lokalit s výskytem kambizemí 
rankerových a rankerů. 
např. 8.35.21 ► 8.35.24 (zhoršení) 
HPJ 35 a 34 ► HPJ 38 a 37 (zhoršení); 

 vyhodnocení sklonitosti podle digitálního modelu terénu. Byly výrazně redukovány 
lokality se sklonitostí nad 12°. Před aktualizací BPEJ bylo v k. ú. Luboměř u Potštátu 
těchto půd cca 35 ha, aktualizací byla jejich výměra snížena na 2 ha. 
HPJ 40 a 41 ► HPJ 34 a 35 (zlepšení); 

 podrobné vyhodnocení znaků hydromorfismu v půdách. Kambizemě oglejené se 
oproti původnímu stavu vyskytují v mnohem menší míře. Jedním z důvodů může být 
i dlouhodobé oteplování klimatu.  
HPJ 48 ► HPJ 35 a 34 (zlepšení). 

NUTS 3 
název 
kraje 

kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ032 
Plzeňský  
kraj 

764922 Malý Rapotín 4,62 4,19 

Ke zvýšení průměrné ceny o 10,21 % došlo na základě místního šetření v rámci proběhlé 
aktualizace BPEJ. Největší podíl na změnu původní průměrné ceny tohoto k. ú. mělo 
zmenšení výměry původních BPEJ u skupiny oglejených půd – pseudoglejů, a to u HPJ 50 
přibližně o 8 ha na současných 12,80 ha. Rovněž došlo ke snížení výměry u skupiny 
hydromorfních půd, a to u HPJ 64, 67, 72, 73 přibližně celkem o 4 ha na současných 10,61 
ha. Dalším výrazným faktorem zvýšení průměrné ceny bylo i upřesnění stupně svažitostí 
u jednotlivých HPJ ze stupně 3 na stupeň 2.  

NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ053 
Pardubický 
kraj 

696994 Mladkov 2,26 2,54 

Aktualizované výměry jsou vyšší u svahů nad 12 %, vymezením svahových pramenišť došlo 
k nárůstu výměry glejů a sníženi kambizemí oglejených, v důsledku vodní eroze došlo 
k povýšení půd skeletovitých a mělkých. V nivě řeky Orlice v souvislosti s povodněmi téměř 
zmizela HPJ 58. V současnosti jsou zde povodňové akumulace štěrků a antropogenní 
navážky stavebních zemin. 
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NUTS 3 
název 
kraje 

kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ031 
Jihočeský  
kraj 

645249 
Mýto u Hořic na 
Šumavě 

1,60 1,42 

K zvýšení průměrné ceny o 12,49 % došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace 
BPEJ. Největší váhu při změně ceny mělo zmenšení výměry původně bonitovaných BPEJ 
skupiny mělkých půd. Konkrétně se jednalo o převedení HPJ 37 na HPJ 36 na základě 
určení hloubky půdního profilu. Dále došlo na celé části aktualizovaného území ke zpřesnění 
určení svažitosti a expozice pozemků. 

NUTS 3 
název 

kraje 

kód katastrálního 

území 
katastrální území 

nová 

cena 

stará 

cena 

CZ032 
Plzeňský 

kraj 
752720 Nový Spálenec 2,39 2,12 

Ke zvýšení průměrné ceny o 12,92 % došlo na základě místního šetření v rámci proběhlé 
aktualizace BPEJ. Největší podíl na změnu původní průměrné ceny k. ú. mělo zmenšení 
výměry původních BPEJ u skupiny hydromorfních půd, a to u HPJ 67, 68, 69, 73 
z původních cca 85 ha na současných 24,07 ha. Dalším výrazným faktorem zvýšení 
průměrné ceny zemědělských pozemků bylo i upřesnění stupně svažitostí u jednotlivých HPJ 
ze stupně 3 na stupeň 2.  

NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ063 
Kraj 
Vysočina 

717495 Panenská 6,19 6,97 

Po aktualizaci BPEJ na k. ú. Panenská došlo ke snížení průměrné ceny ZP o 11,21 %, tedy 
z 6,97 na 6,19 Kč/m2. Mezi hlavní příčiny snížení cen na sledovaném území patřilo: 

V původním zpracování BPEJ byly nesprávně vyčleněny velmi rozsáhlé okrsky BPEJ 
5.46.00 a 5.46.10, a to až v řádu desítek ha. Při terénním průzkumu bylo zjištěno, že se tak 
velké polygony na tomto k. ú. nenacházejí. V rámci těchto polygonů byly částečně 
zastoupeny HPJ 47 a dále byly (zejména kolem návrší u kostelíka sv. Jakuba) lokalizovány 
i kambizemě vyvinuté na horninách krystalinika – pararulách (HPJ 29, 32, 37). 

V západní části k. ú. (v rozsáhlejší terénní depresi) byly částečně hydromorfně neovlivněné 
kambizemě (7.29.01) přeřazeny do skupiny pseudoglejů (7.50.01), tedy půd se sklonem 
k dočasnému zamokření. 

NUTS 3 
název 
kraje 

kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ032 
Plzeňský  
kraj 

707759 Pařezov 6,57 5,17 

K zvýšení průměrné ceny o 27,5 % došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace 
BPEJ především navýšením výměry ploch HPJ, které tvoří vyšší cenu BPEJ, a to konkrétně 
HPJ 29 o 23,43 ha HPJ 46 o 7,09 ha a snížením výměry ploch HPJ, které tvoří nižší cenu 
BPEJ, a to HPJ skupiny mělkých půd 37 a 39 celkem o 8,97 ha, HPJ skupiny půd velmi 
sklonitých poloh 40 o 8,48 ha. Dále došlo k nárůstu výměry ploch s nízkým stupněm 
skeletovitosti 0 a 1- celkem cca o 45 ha. 
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NUTS 3 
název 
kraje 

kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ042 
Ústecký 
kraj 

755401 Podlešín u Stebna 6,02 4,74 

V k. ú. Podlešín u Stebna (k. ú. 755401) s celkovou výměrou zemědělské půdy 193,34 ha se 
po aktualizaci BPEJ zvýšila průměrná cena ZP o 27,07 %.  

Hlavním důvodem zvýšení průměrné ceny ZP bylo, na základě terénního průzkumu, zvýšení 
plochy kambizemě na bazických horninách, hluboké (nad > 60 cm), slabě skeletovité, střední 
až lehké střední zrnitosti (BPEJ 4.28.01, 4.28.11, 4.28.41 a 4.28.51). Původní výměra 31,0 
ha byla navýšena na 91,6 ha.  

Dalším faktorem, který vedl ke zvýšení průměrné ceny ZP v tomto k. ú., byla změna 
plošného rozsahu kambizemě modální na bazických horninách se střední skeletovitostí (> 25 
% skeletu) – BPEJ 4.28.04, 4.28.14 a 4.28.54. Původní výměra byla snížena z 131,0 ha na 
40,9 ha. 

Zvýšení průměrné ceny ZP v tomto k. ú. souvisí se změnou bonity u skupin půd velmi 
sklonitých poloh (BPEJ 4.40.78, 4.41.78 a 4.41.99). Původní výměra 25,0 ha byla snížena na 
3,0 ha. 

NUTS 3 
název  
kraje 

kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ041 
Karlovarský  
kraj 

733831 Protivec u Žlutic 6,31 4,90 

K zvýšení průměrné ceny o 28,68 % došlo na základě místního šetření v rámci aktualizace 
BPEJ. Největší vliv na změnu ceny mělo zmenšení výměry původně bonitovaných BPEJ 
skupiny mělkých půd. Konkrétně se jednalo o převedení HPJ 37 na HPJ 29 a HPJ 28 na 
základě určení hloubky půdního profilu. Dále došlo na části území ke snížení stupně 
skeletovitosti na kambizemních půdách ze stupně 2 na stupeň 1. Jistý vliv na zvýšení ceny 
mělo i zpřesněné určení svažitosti pozemků a snížení výměry hydromorfních půd. 

NUTS 3 
název 
kraje 

kód katastrálního 
území 

katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ072 
Zlínský 
kraj 

747483 Seninka 1,65 1,28 

Hlavním důvodem podstatných změn v BPEJ bylo to, že v rámci komplexního průzkumu půd 
a následného vyhodnocení jeho výsledků, došlo k nepřesnému stanovení svažitosti půd na 
flyšovém podloží. 

Popis hlavních změn: 

 Rozhodující vliv na zvýšení průměrné ceny BPEJ mělo nově provedené, přesné 
vyhodnocení sklonitosti podle digitálního modelu terénu. Největší dopad na průměrnou 
cenu měl plošný úbytek půd se sklonitostí nad 12°. Před aktualizací BPEJ bylo v k. ú. 
Seninka těchto půd cca 302 ha, aktualizací byla jejich výměra snížena na cca 201 ha. 

HPJ 41 a 40 ► HPJ 20, 24 a 49 (zlepšení). 
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NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ052 
Královehradecký 
kraj 

750948 Smidary 13,77 15,40 

V k. ú. Smidary (k. ú. 750948) s celkovou výměrou zemědělské půdy 518,77 ha se po 
aktualizaci BPEJ snížila průměrná cena ZP o 10,6 %.  

Detailnějším vymezením BPEJ byly vzhledem ke svahovým poměrům v plochách s původně 
mapovanými BPEJ 3.02.00 a 3.07.00 (bezskeletovité černozemě degradované 
a bezskeletovité černozemě pelické až černozemě černické pelické vyskytující se v polohách 
s převahou rozmezí sklonitosti od 0 do 3°) vymezeny i bezskeletovité černozemě 
degradované a bezskeletovité černozemě pelické až černozemě černické pelické vyskytující 
se v polohách s převahou rozmezí sklonitosti od 3 do 7°) zařazované do BPEJ 3.02.10 
a 3.07.10. K těmto BPEJ byla dle platných předpisů přiřazena nižší cena než k BPEJ 
původní. V případě nově vymezené BPEJ 3.07.50 (bezskeletovité černozemě pelické až 
černozemě černické pelické vyskytující se v polohách s převahou rozmezí sklonitosti od 7 
do 12° v expozici všesměrné mimo jižní kvadrant) je cena adekvátně ještě nižší. 

Vymezením BPEJ na základě podrobného hodnocení zrnitosti a míry hydromorfismu bylo 
nově více ploch zařazeno do BPEJ 3.59.00 (bezskeletovité fluvizemě glejové s vyšším 
zastoupením jílové zrnitostní frakce) a BPEJ 3.57.00 (bezskeletovité fluvizemě pelické až 
fluvizemě kambické taktéž s vyšším podílem jílové zrnitostní frakce) na místo BPEJ 3.58.00 
(bezskeletovité fluvizemě glejové s písčitohlinitou, hlinitou až prachovito-hlinitou zrnitostí. 
Vzhledem k tomu, že půdy zařazované do BPEJ 3.59.00 a 3.57.00 jsou těžší, mají ve 
srovnání s půdami reprezentovanými BPEJ 3.58.00 některé vlastnosti a způsob využití horší. 
Přiřazená cena je tak u těchto BPEJ adekvátně nižší.    

NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ064 
Jihomoravský 
kraj 

760099 Svatobořice 9,95 11,21 

Hlavním důvodem změn BPEJ byla probíhající intenzivní vodní eroze - na k. ú. se 
dlouhodobě pěstují ve velké míře okopaniny. V údolních nivách naopak dochází k ukládání 
naplavenin a pohřbívání původních půd typu černice. Velký vliv na snížení průměrné ceny 
ZP mělo také posouzení zrnitosti půd na spraších (zohlednění výskytu lehkých spraší). 

Popis hlavních změn: 

 Eroze půd typu černozem. Vodní erozí dochází ke zmenšování mocnosti černického 
horizontu. Černozemě s jeho mocností menší jak 40 cm nemohou být zařazeny do BPEJ 
01 a 05. 

 HPJ 01 a 05 ► HPJ 08, 22, 19 (zhoršení); 

 Změny v nivě řeky Kyjovky. Při povodních zde dochází k ukládání plavenin, čímž jsou 
pohřbívány původní vysoce humózní půdy typu černice. Na některých místech vlivem 
zanedbané údržby, nebo překročením životnosti drenáže, dochází k negativnímu 
ovlivnění půd vysokou hladinou spodní vody  

HPJ 62 ► HPJ 60 (zlepšení) - snižování průměrné hladiny spodní vody v nivě + malý 
přínos sedimentů 
HPJ 62 ► HPJ 58, 57 (zhoršení) - velký přínos sedimentů 
HPJ 62 ► HPJ 56 (zlepšení) - velký přínos sedimentů + snižování průměrné hladiny 
spodní vody v nivě 
HPJ 62 ► HPJ 67 a 70 (zhoršení) - nefunkční drenáž; 
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 Posouzení zrnitosti půd na spraších. V důsledku vodní eroze dochází ke kultivaci 
půdního substrátu a vylehčování půdního profilu mořskými neogenními písky a hlavně 
tzv. lehkými sprašemi (zrnitost hP a hP-pH) 
HPJ 08 ► HPJ 22 (zhoršení). 

NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální 
území 

nová 
cena 

stará 
cena 

CZ053 
Pardubický 
kraj 

780081 Verměřovice 4,31 3,48 

K zvýšení průměrné ceny ZP o 24 % došlo z těchto důvodů: 

- přeřazením asi 70 ha těžké půdy HPJ 20 do kambizemí HPJ 25 a 31; 

- snížením výměry mělkých půd HPJ 37 o 40 ha; 

- snížením výměry těžké kambizemě oglejené HPJ 54 o 60 ha, jejíž výměra byla velmi 
nadhodnocena a byla převážně přeřazena do HPJ 43, 46 a 47 ilimerizované půdy 
oglejené na spraši nebo svahovině s příměsí spraše; 

- snížením výměry HPJ 58 nivní půda středně těžká glejová o 80 ha a zvýšení výměry 
nivní půdy lehké HPJ 55 o 40 ha. 

NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ053 
Pardubický 
kraj 

783854 
Vlčkovice u 
Mladkova 

2,13 2,42 

Půdy v tomto k. ú. vykazují po aktualizaci vyšší výměru půdy s vyšší svažitostí, především se 
svahem 7 až 12 %. Vzrostla výměra glejů a svahových pramenišť, v důsledku vodní 
a kultivační eroze vzrostla rovněž výměra skeletovitých půd i plocha mělkých půd. Zcela 
nově byla vymezena HPJ 39 – litozem. 

NUTS 3 
název 
kraje 

kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ042 
Ústecký 
kraj 

789381 Všechlapy u Zabrušan 8,16 9,33 

V k. ú. Všechlapy u Zabrušan (k. ú. 789381) s celkovou výměrou zemědělské půdy 307,55 
ha se po aktualizaci BPEJ snížila průměrná cena ZP o 12,56 %.  

Hlavním důvodem snížení průměrné ceny ZP byla na základě terénního šetření  změna 
plošného rozšíření černozemě modální na spraši, hluboké (nad > 60 cm), hlinité zrnitosti, 
bezskeletovité (BPEJ 1.01.00 a 1.01.10). Původní výměra 99,00 ha byla snížena na 45,70 
ha. 

Dalším důvodem uvedené změny průměrné ceny ZP byla změna plošného rozsahu 
hnědozemě modální na spraši, hluboké (nad > 60 cm), hlinité zrnitosti, bezskeletovité (BPEJ 
1.10.00 a 1.10.10). Původní výměra byla snížena z 30,00 ha na 5,60 ha. 

Částečný vliv na snížení průměrné ceny ZP v tomto k. ú. má rovněž skutečnost, že na 
základě terénního šetření byl nově zjištěn výskyt pseudogleje modálního (BPEJ 1.50.00, 
1.50.11, 1.54.11 a 1.54.51). Původní nulová výměra před aktualizací BPEJ byla navýšena na 
15,30 ha. 
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NUTS 3 název kraje 
kód katastrálního 
území 

katastrální území 
nová 
cena 

stará 
cena 

CZ064 
Jihomoravský 
kraj 

791806 
Zbraslav na 
Moravě 

6,10 5,06 

Během aktualizace došlo k zpřesnění svažitostních poměrů a obsahu skeletu v půdě. Tím 
došlo k poklesu půd se středním obsahem skeletu a omezenou hloubkou půdního profilu. 
Snížila se i plocha mělkých půd (HPJ 37). Tyto změny byly příčinou nárůstu průměrné ceny 
ZP o 20,61 %. 

 

  
PŘÍLOHA Č. 2 K ODŮVODNĚNÍ 

NUTS 3 Název kraje 
Kód 

katastrálního 
území 

Katastrální území 
Nová 
cena 

Stará 
cena 

Důvod 
přecenění 

CZ071 Olomoucký kraj 601756 Adolfovice 2,19 2,07 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 639583 Bavorovice 6,35 5,92 aktualizace 

CZ051 Liberecký kraj 602477 Benešov u Semil 3,66 3,90 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 602621 Beranov 4,20 3,99 aktualizace 

CZ032 
Plzeňský kraj 770655 

Bezděkov u 
Třemešného 

2,81 2,62 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ071 Olomoucký kraj 604011 Bílá Voda u Javorníka 2,98 2,89 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ042 Ústecký kraj 604208 Bílina 6,71 6,74 aktualizace 

CZ080 
Moravskoslezský 
kraj 

604968 Blahutovice 7,79 8,31 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 605514 Blažejovice 5,96 5,81 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 747327 
Borovice u 
Horšovského Týna 

6,18 5,19 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 794503 
Božejov u Nových 
Hradů 

5,18 4,83 aktualizace 

CZ052 
Královéhradecký 
kraj 

612600 Brocná 4,70 3,88 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 740233 Břínkov 5,12 5,14 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 668087 Bukov u Hořoviček 7,65 7,38 aktualizace 

CZ052 
Královéhradecký 
kraj 

617474 Cerekvice nad Bystřicí 14,65 14,43 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 618772 Čečelice 8,26 8,63 aktualizace 

CZ052 
Královéhradecký 
kraj 

619752 Čermná v Krkonoších 3,83 3,39 aktualizace 

CZ052 
Královéhradecký 
kraj 

796565 Červená Hora 7,34 7,40 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 623661 Číhošť 3,70 2,77 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 794155 
Dehtáře u Českých 
Budějovic 

6,52 5,69 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 782301 Divice 5,15 5,48 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 753696 Dolní Červená Voda 5,48 4,36 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 764442 Dolní Temenice 8,02 7,29 aktualizace 

CZ051 Liberecký kraj 632694 Druzcov 5,81 5,24 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 738719 Dřínek 8,83 8,59 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ042 Ústecký kraj 638641 
Fojtovice u 
Heřmanova 

3,52 3,68 aktualizace 
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CZ031 Jihočeský kraj 602400 Hartunkov 2,52 2,37 
upřesnění dat 
ČÚZK 

CZ042 Ústecký kraj 638650 Heřmanov 3,84 3,72 aktualizace 

CZ072 Zlínský kraj 639907 Hluk 12,45 13,39 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 626457 Horní Dlouhá Loučka 6,32 6,23 
upřesnění dat 
ČÚZK 

CZ053 Pardubický kraj 644501 
Horní Újezd u 
Litomyšle 

9,45 8,64 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 651028 Hradiště u Chebu 6,16 6,28 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ031 Jihočeský kraj 651770 Hradišťko u Dačic 4,57 3,94 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 647608 
Hracholusky u 
Prachatic 

5,09 5,20 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 627674 
Chomutovice u 
Dobřejovic 

6,82 6,73 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ042 Ústecký kraj 760331 Chotějovice 10,61 10,80 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 630373 Chvalov 4,35 3,51 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 635316 Jasánky 2,12 2,08 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ042 Ústecký kraj 658472 Jenišův Újezd 7,80 7,81 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ020 Středočeský kraj 669067 Jerusalem 4,03 0,00 vznik k. ú. 

CZ031 Jihočeský kraj 607681 
Kamenná Lhota u 
Borotína 

4,44 3,82 aktualizace 

CZ053 Pardubický kraj 669521 Kornice 9,71 10,79 aktualizace 

CZ051 Liberecký kraj 712761 Kotel 5,26 4,84 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 671380 Kovářov 
4,79 4,76 

upřesnění dat 
ČÚZK 

CZ063 Kraj Vysočina 671665 
Kozlov u Ledče nad 
Sázavou 

4,69 6,18 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 673625 Krásný Buk 1,75 1,76 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 675202 Krumsín 11,07 10,95 sloučení k. ú. 

CZ042 Ústecký kraj 673633 Kyjov u Krásné Lípy 2,06 1,68 aktualizace 

CZ053 Pardubický kraj 685682 Lány u Litomyšle 10,48 10,03 aktualizace 

CZ064 Jihomoravský kraj 679275 Lazinov 2,89 2,72 
upřesnění dat 
ČÚZK 

CZ072 Zlínský kraj 680001 Leskovec 2,66 2,71 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 692689 Lhota u Medvědic 3,79 3,78 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ031 Jihočeský kraj 682012 Libenice u Tábora 3,25 3,28 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 682977 Libkovice pod Řípem 11,16 12,12 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 766739 Lipina u Šternberka 2,04 1,95 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ064 Jihomoravský kraj 685836 Litostrov 6,46 6,31 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 687197 Louka u Jemnice 7,42 7,37 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 920681 Luboměř u Potštátu 2,92 9,51 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 681636 
Lužná u Františkových 
Lázní 

5,44 5,66 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 764922 Malý Rapotín 4,62 4,19 aktualizace 

CZ064 Jihomoravský kraj 691551 Marefy 11,72 10,90 aktualizace 

CZ072 Zlínský kraj 692107 Martinice u Holešova 15,22 15,40 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 692140 Martinice u Onšova 5,42 5,62 aktualizace 
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CZ063 Kraj Vysočina 693481 Měšín 5,86 5,85 aktualizace 

CZ080 
Moravskoslezský 
kraj 

693545 Metylovice 2,32 2,13 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 694924 
Milíkov u Mariánských 
Lázní 

4,48 4,25 aktualizace 

CZ053 Pardubický kraj 696994 Mladkov 2,26 2,54 aktualizace 

CZ052 
Královéhradecký 
kraj 

697371 Mlýnec u Kopidlna 11,19 12,32 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 720445 Modlíkov 3,61 3,37 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ031 Jihočeský kraj 645249 
Mýto u Hořic na 
Šumavě 

1,60 1,42 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 702986 Němčice u Klatov 3,48 3,26 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ032 Plzeňský kraj 703087 Němčovice 9,06 9,07 
upřesnění dat 
ČÚZK 

CZ020 Středočeský kraj 704687 Nižbor 4,14 4,02 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 704725 Nížkov 5,28 5,47 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 752720 Nový Spálenec 2,39 2,12 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 647616 Obora u Hracholusk 4,21 4,19 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 710253 Olešná u Radnic 5,03 4,96 
upřesnění dat 
ČÚZK 

CZ063 Kraj Vysočina 717495 Panenská 6,19 6,97 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 707759 Pařezov 6,57 5,17 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 718351 Pavlov u Unhoště 12,23 11,65 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ042 
Ústecký kraj 

930059 
Podbořanský 
Rohozec u Hradiště I 

2,19 1,98 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ041 Karlovarský kraj 745898 Podlesí u Sadova 6,74 7,11 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ042 Ústecký kraj 755401 Podlešín u Stebna 6,02 4,74 aktualizace 

CZ080 
Moravskoslezský 
kraj 

725544 Polouvsí 7,75 8,01 aktualizace 

CZ052 
Královéhradecký 
kraj 

613452 Proruby 5,34 5,11 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 733831 Protivec u Žlutic 6,31 4,90 aktualizace 

CZ051 Liberecký kraj 782572 Předlánce 7,34 7,16 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 688568 Radvanov 5,46 5,13 aktualizace 

CZ080 
Moravskoslezský 
kraj 

739987 Razová 2,78 2,82 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 743496 Rudoltice u Černíkova 4,78 4,38 aktualizace 

CZ052 
Královéhradecký 
kraj 

743631 
Ruprechtice u 
Broumova 2,99 2,95 

upřesnění dat 
ČÚZK 

CZ020 Středočeský kraj 745316 Řeřichy 6,93 6,17 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ063 Kraj Vysočina 745936 Salačova Lhota 5,60 5,74 aktualizace 

CZ072 Zlínský kraj 747483 Seninka 1,65 1,28 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 645966 Slatina u Hostouně 5,85 6,27 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 749818 Slatinice na Hané 15,88 16,91 aktualizace 

CZ052 
Královéhradecký 
kraj 

750948 Smidary 13,77 15,40 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 752746 Starý Spálenec 2,19 1,99 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 755311 Stašov u Zdic 6,37 6,05 aktualizace 

CZ064 Jihomoravský kraj 760099 Svatobořice 9,95 11,21 aktualizace 
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CZ051 Liberecký kraj 765201 Tatobity 4,91 5,01 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 792888 Telice 7,21 7,29 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 768961 Trubín 5,27 4,95 aktualizace 

CZ052 
Královéhradecký 
kraj 

770451 Třebovětice 14,98 14,28 aktualizace 

CZ063 Kraj Vysočina 688789 Týmova Ves 3,51 3,65 aktualizace 

CZ032 Plzeňský kraj 653217 Týnec u Chotěšova 8,40 8,19 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ080 
Moravskoslezský 
kraj 

650391 Valštejn 1,35 1,34 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 778 Velká Chmelištná 4,83 4,87 aktualizace 

CZ053 Pardubický kraj 780081 Verměřovice 4,31 3,48 aktualizace 

CZ064 Jihomoravský kraj 615170 Vícemilice 11,15 11,54 aktualizace 

CZ020 Středočeský kraj 605522 Vítonice u Blažejovic 6,49 6,71 aktualizace 

CZ052 
Královéhradecký 
kraj 

693723 Vižňov 3,86 3,64 
upřesnění dat 
ČÚZK 

CZ053 Pardubický kraj 783854 Vlčkovice u Mladkova 2,13 2,42 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 784923 Volfířov 5,98 5,79 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 785741 Vražkov 8,50 8,39 aktualizace 

CZ071 Olomoucký kraj 786756 
Vřesovice u 
Prostějova 

17,23 18,14 aktualizace 

CZ042 Ústecký kraj 789381 Všechlapy u Zabrušan 8,16 9,33 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 735922 Všeměry 2,17 2,35 
upřesnění dat 
ČÚZK 

CZ032 Plzeňský kraj 694037 
Výškovice u 
Michalových Hor 

2,15 2,08 aktualizace 

CZ041 Karlovarský kraj 706965 Záhořice 4,88 4,72 aktualizace 

CZ064 Jihomoravský kraj 791806 Zbraslav na Moravě 6,10 5,06 aktualizace 

CZ031 Jihočeský kraj 789186 Zvěřenice 2,09 2,24 
změna výměry 
ÚHDP 

CZ071 Olomoucký kraj 686891 Žádlovice 11,37 10,25 aktualizace 
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