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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 novely vyhlášky je rozsah věcných změn, ke kterým došlo 
v průběhu roku 2018, 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 1. 1. 2019 bylo v České republice evidováno 13.077 k. ú., z toho ZP jsou evidovány 
celkem v 13.031 k. ú. Nulovou výměru ZP má pouze 46 k. ú. V předloženém návrhu novely 
vyhlášky nejsou obsažena k. ú., ve kterých nejsou v KN evidovány ZP.  

Předložená novela se dotýká úpravy cen ZP celkem u 57 k. ú. Na základě aktualizace 
bonitačního mapování, sloučení některých k. ú., změny výměr zemědělské půdy vedené        
v KN byla průměrná základní cena ZP změněna u 56 k. ú. Z toho byla u 33 k. ú. průměrná 
základní cena ZP snížena a u 23 k. ú. byla cena zvýšena. Jednomu nově vzniklému k. ú. 
byla průměrná cena ZP přiřazena.  

Změny realizované na základě výsledků aktualizace bonitačního mapování ZP se týkají 29 
 k. ú. Ke změně cen ZP došlo i 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 ZP byla i změna v hektarové výměře 
některých k. ú.  

Novela vyhlášky dále zavádí do seznamu nové k. ú. Strýčice, které vzniklo vyčleněním z k. ú. 
Radošovice u Českých Budějovic. 

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 27 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 (dále jen „ČUZK“)              
a Celostátní databáze BPEJ. 

Aktualizace BPEJ podle vyhlášky č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika BPEJ, 
postup pro jejich vedení a aktualizaci jsou zajišťovány prostřednictvím Státního 
pozemkového úřadu. Aktualizaci BPEJ provádí Státní pozemkový úřad.  

Po zavedení výsledků aktualizace BPEJ do KN vedeného ČUZK jsou Výzkumným ústavem 
meliorací a ochrany půdy, v.v.i. zpracovány nové průměrné základní ceny ZP. 

Změny výměr ZP a jim přiřazených BPEJ, které byly promítnuty 
do předložené novely, byly odsouhlaseny s databázemi ČUZK. 
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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 

Předpisy Evropské unie se na upravovanou oblast nevztahují. 

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. Novelou vyhlášky není do právního řádu České republiky 
implementováno právo Evropské unie; předložený návrh není s právem Evropské unie 
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 ZP v některých k. ú. Při případném 
převodu ZP do vlastnictví státu může být 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 59 tis. Kč ročně. 

Odhad dopadu změn do výnosu daně z nemovitých věcí některých obcí za ZP (daňové 
bilance) je prováděn podle zákona o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Daňová bilance se počítá pouze z údajů k. ú., ve kterých dochází 
v příslušné vyhlášce ke změnám průměrné základní ceny ZP. 

Základem výpočtu daňové bilance jsou skutečné výměry ZP (orná půda, chmelnice, vinice, 
zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty) v dotčených k. ú., podle údajů z KN (data 
úhrnné hodnoty druhů pozemků (dále jen „ÚHDP“) a průměrných cen ZP v jednotlivých k. ú. 
Násobením skutečných výměr pozemků v (m2) a průměrných cen půdy (Kč/m2) v jednotlivých 
k. ú. se vypočítá základ daně. Pro určení výše daně ze ZP se pak základ daně vynásobí 
příslušnou sazbou daně, která pro ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady 
činí 0,75 %, a pro trvalé travní porosty činí 0,25 %. 

Protože pro k. ú., které jsou předmětem vyhlášky, jsou známé stávající i nové průměrné ceny 

ZP, je možné uvedeným postupem spočítat jaký dopad budou mít změny průměrných cen na 

výnos daně z nemovitých věcí za ZP. Přehledně je výpočet daňové bilance uveden v tabulce 

níže. 
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Daňová bilance k. ú. vstupujících do novely vyhlášky v roce 2020 

Kultura 
Výměra v m2 

dle UHDP 
01. 01. 2019 

Daňový základ v Kč Daň v Kč 

2019 2020 2019 2020 2020 - 2019 

ZP minus TP 103 975 348 967 498 975 959 648 455 7 256 242 7 197 363 - 58 879 

TP 29 818 983 142 513 713 142 366 176 356 284 355 915 -369 

Celkem (ZP) 133 794 331 1 110 012 688 1 102 014 630 7 612 527 7 553 279 -59 248 

Vysvětlivky k tabulce:  
ZP – zemědělská půda v druzích: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní 

porosty, 

TP – trvalé travní porosty, 

(ZP minus TP) – zemědělská půda bez trvalých travních porostů.  

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

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 mužů a žen. 

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 2019. Odbor hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České republiky v rámci 
schváleného Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019 rozhodl, 
že k předkládanému návrhu vyhlášky nemusí být hodnocení dopadů regulace (RIA) 
provedeno. 
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10) Zhodnocení planého právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Platnou právní úpravu v dané oblasti představuje vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení 
seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 
pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem předložení návrhu novely vyhlášky je 
rozsah věcných změn, ke kterým došlo v průběhu roku 2018, které mají vliv na průměrné 
základní ceny ZP. Předložený návrh novelizuje přílohu vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení 
seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 
pozemků, která obsahuje seznam k. ú. s přiřazenými průměrnými základními cenami ZP 
evidovaných v KN, a to v druhu pozemku: orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné 
sady a trvalé travní porosty. 
 
 
 
 
 
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 57 k. ú. mění průměrná základní cena ZP 
v Kč/m2. Změny cen proběhly na základě bonitačního mapování ZP, upřesněním dat ČUZK, 
popřípadě změnou výměry ZP v k. ú.  

Nově vzniklému k. ú. Strýčice byla cena přiřazena.  

Odůvodnění významných změn (o více než 10 %) ceny ZP 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 ZP 
v jednotlivých k. ú. 

K bodu 2 (Příloha vyhlášky): 

Do seznamu k. ú. je zařazeno nové k. ú. Strýčice, které vzniklo v druhém pololetí roku 2018 
vyčleněním z k. ú. Radošovice u Českých Budějovic. 

K Čl. II 

Účinnost 

S ohledem na vyměřování daně z pozemků podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s aktualizovanou cenou ZP 
je navrženo nabytí účinnosti předložené novely na 1. ledna 2020.  
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PŘÍLOHA Č. 1 K ODŮVODNĚNÍ 

NUTS 3 název kraje kód k. ú. katastrální území nová cena stará cena 

CZ051 Liberecký kraj 780537 Bítouchov u Veselé 5,55 3,86 

V k. ú. Bítouchov u Veselé se po aktualizaci BPEJ zvýšila průměrná cena zemědělské půdy 
o 43,78 %.  

Vzhledem k detailnějšímu hodnocení zastoupení jednotlivých složek substrátů, míry 
hydromorfismu a stupně sklonitosti a skeletovitosti byly zrušeny původně mapované BPEJ 
7.43.10 (hnědozemě luvické oglejené až luvizemě oglejené vytvářející se na spraších 
a soliflukčních sedimentech s vysokým podílem slínového detritu, vyskytující se v polohách 
s převahou rozmezí sklonitosti od 3 do 7º), 7.48.51 (pseudogleje, oglejené pararendziny 
a kambizemě oglejené až glejové vytvářející se na svahovinách, vyskytující se v polohách 
s převahou rozmezí sklonitosti od 7 do 12º), 7.50.11 a 7.50.41 (pseudogleje modální, 
kambické a dystrické a kambizemě oglejené vyskytující se v polohách s převahou rozmezí 
sklonitosti od 3 do 7º, resp. od 7 do 12 º) a dále pak BPEJ 7.54.11 (pseudogleje pelické 
a planické, paleozemě oglejené a vyluhované oglejené, kambizemě, pararendziny 
a regozemě oglejené pelické vytvářející se na jílech a slínech, vyskytující se v polohách 
s převahou rozmezí sklonitosti od 3 do 7º). 

Místo výše uvedených zrušených původně mapovaných BPEJ bylo na základě podrobného 
hodnocení míry hydromorfismu nově více ploch zařazeno do BPEJ 7.30.11 (pararendziny 
modální, kambické a chromické a kambizemě modální eubazické až mesobazické, 
chromické a vyluhované včetně slabě oglejených variet vytvářející se na svahovinách 
sedimentárních hornin, vyskytující se v polohách s převahou rozmezí sklonitosti od 3 do 7º) 
a také byla nově vymezena BPEJ 7.30.41 (na stejných substrátech jako předchozí BPEJ, jen 
na sklonitějších svazích s rozmezím sklonitosti 7 až 12º). Vzhledem k tomu, že půdy 
zařazované do BPEJ 7.30.11 a 7.30.41 vykazují výrazně nižší stupeň hydromorfismu než 
původně mapované BPEJ (7.43.10, 7.48.51, 7.50.11, 7.50.41 a 7.54.11) mají přiřazenou 
cenu adekvátně vyšší. 

NUTS 3 název kraje kód k. ú. katastrální území nová cena stará cena 

CZ020 Středočeský kraj 760161 Hrachov 4,06 3,15 

V k. ú. Hrachov došlo na základě místního šetření v rámci proběhlé aktualizace BPEJ 
ke zvýšení průměrné ceny o 28,89 %.  

Největší podíl na změně původní průměrné ceny katastrálního území mělo výrazné 
zmenšení výměry původních BPEJ ze skupiny půd na píscích a štěrkopíscích hlavních 
půdních jednotek (dále je jen „HPJ“) HPJ 21, (HPJ 22) když byly mapovány na ploše 
přibližně 6 ha oproti původním 50 ha. Tyto půdní jednotky byly nahrazeny BPEJ ze skupiny 
hnědých půd – kambizemí HPJ 29, HPJ 32 a částečně pak HPJ 50 ze skupiny pseudoglejů. 

V rámci aktualizace byla výrazně snížena i plocha glejových půd HPJ 68, které byly 
nahrazeny jednotkami s příznivějším vodním režimem, a to především HPJ 50. 

Dalším výrazným faktorem zvýšení průměrné ceny bylo nahrazení části mělkých půd HPJ 37 
za půdy s hlubším profilem ze skupiny kambizemí HPJ 32. 

NUTS 3 název kraje kód k. ú. katastrální území nová cena stará cena 

CZ042 Ústecký kraj 782424 Kadaňský Rohozec 5,12 8,31 

V k. ú. Kadaňský Rohozec došlo ke snížení průměrné ceny o 38,39 %, a to na základě 
místního šetření v rámci aktualizace BPEJ. Především pak snížením výměry ploch HPJ, 
které tvoří vyšší cenu BPEJ, a to konkrétně HPJ 12 o 26,9 ha a HPJ 61 o 35,4 ha,      
a navýšením výměry ploch HPJ, které tvoří nižší cenu BPEJ, a to HPJ 20 o 39,08 ha, HPJ 54 
o 23,12 ha na HPJ 22 o 8,39 ha. Dále došlo ke snížení výměry ploch s nízkým stupněm 
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sklonitosti (0 – 3°) o 47,57 ha a navýšením výměry ploch s vyšším stupněm sklonitosti (3 – 
7°) o 51,43 ha. Také došlo ke snížení výměry ploch s nízkým stupněm skeletovitosti 0 a 1 
celkem o 61,06 ha a navýšením výměry ploch s vyšším stupněm skeletovitosti 2 o 66,38 ha. 

 

NUTS 3 název kraje kód k. ú. katastrální území nová cena stará cena 

CZ064 
Jihomoravský 
kraj 

690422 Malá Vrbka 7,26 4,90 

V k. ú. Malá Vrbka došlo na základě aktualizace BPEJ ke zvýšení průměrné ceny o 32,51 %. 

Hlavním důvodem změn v mapě BPEJ je nové zařazení velké části k. ú. Malá Vrbka do 

klimatického regionu 3. Tato změna v důsledku také umožnila vymezení okrsků černozemí. 

Dalšími důvody je upřesnění obsahu skeletu v půdách a půdních poměrů v údolních nivách. 

Rozhodující příčinou zvýšení průměrné ceny BPEJ je nově provedené zařazení velké části 

katastrálního území do klimatického regionu 3. Změna byla podepřena stanovením 

základních klimatických a geomorfologických charakteristik. Současně došlo k logickému 

navázání na průběh hranice mezi klimatickým regionem 3 a 6 v sousedních katastrálních 

územích Tasov a Hrubá Vrbka. Podobně byl řešen i průběh hranice mezi klimatickým 

regionem 6 a 7. 

KR 6 ► KR 3 (zlepšení) 

KR 7 ► KR 6 (zlepšení) 

Vlivem zařazení níže položené části k. ú. do klimatického regionu 3, bylo možné vymezit 

okrsky černozemí pelických (CEp) na flyši. 

HPJ 20 (24) ► HPJ  06 (zlepšení) 

Další změny v zastoupení jednotlivých hlavních půdních jednotek po provedeném 

podrobném mapování: 

HPJ 20 ► HPJ 24 (zlepšení) 

HPJ 48 ► HPJ 24, 20 (zlepšení) 

HPJ 56 ► HPJ 61 (zhoršení) 

Poslední příčinou zvýšení průměrné ceny BPEJ je zjištěné nižší plošné zastoupení půd na 

flyšových pískovcích a jejich svahovinách se střední skeletovitostí (kategorie 2). 

 

NUTS 3 název kraje kód k. ú. katastrální území nová cena stará cena 

CZ053 
Pardubický 
kraj 

693278 Městec 12,22 13,95 

 
Ke snížení průměrné ceny o 12,40 % došlo v k. ú. Městec na základě místního šetření 
v rámci aktualizace BPEJ. Největší váhu při změně ceny mělo zmenšení výměry původně 
bonitovaných BPEJ skupiny hnědozemí. Konkrétně se jednalo o převedení HPJ 10 na HPJ 
11, HPJ 13 a HPJ 22 na základě určení rozdílné zrnitosti a půdotvorného substrátu. 
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NUTS 3 název kraje kód k. ú.  katastrální území nová cena stará cena 
důvod 
přecenění 

CZ051 Liberecký kraj 780537 Bítouchov u Veselé 5,55 3,86 
aktualizace 
BPEJ 

CZ020 Středočeský kraj 794023 Březová u Zvole 5,90 5,99 
změna výměry 
ZP 

CZ042 Ústecký kraj 614866 Břežánky 9,37 11,13 
změna výměry 
ZP 

CZ031 Jihočeský kraj 615455 Budíškovice 7,66 7,19 
aktualizace 
BPEJ 

CZ064 
Jihomoravský 
kraj 

619426 Čeložnice 11,59 11,82 
aktualizace 
BPEJ 

CZ010 
Hlavní město 
Praha 

730394 Čimice 11,66 12,08 
změna výměry 
ZP 

CZ053 Pardubický kraj 627861 Dobříkov 6,60 7,05 
aktualizace 
BPEJ 

CZ031 Jihočeský kraj 756695 Dolní Světlé Hory 2,00 2,02 
upřesnění dat 
ČÚZK 

CZ064 
Jihomoravský 
kraj 

630799 Domašov u Brna 6,94 6,68 
aktualizace 
BPEJ 

CZ080 
Moravskoslezský 
kraj 

633267 Dub u Nového Jičína 6,39 6,84 
aktualizace 
BPEJ 

CZ020 Středočeský kraj 636550 Háje u Příbramě 3,47 4,03 
změna výměry 
ZP 

CZ031 Jihočeský kraj 644188 Hojná Voda 2,28 2,22 
změna výměry 
ZP 

CZ032 Plzeňský kraj 652202 Holubín 2,56 2,47 
změna výměry 
ZP 

CZ080 
Moravskoslezský 
kraj 

658944 Hrabětice nad Odrou 9,14 9,66 
aktualizace 
BPEJ 

CZ020 Středočeský kraj 760161 Hrachov 4,06 3,15 
aktualizace 
BPEJ 

CZ080 
Moravskoslezský 
kraj 

649562 Hůrka 7,91 8,38 
aktualizace 
BPEJ 

CZ042 Ústecký kraj 760331 Chotějovice 11,27 10,61 
aktualizace 
BPEJ 

CZ020 Středočeský kraj 796301 Chudolazy 7,40 7,87 
změna výměry 
ZP 

CZ042 Ústecký kraj 743763 Janov u Hřenska 8,04 7,67 
aktualizace 
BPEJ 

CZ041 Karlovarský kraj 706159 
Jelení u Nových 
Hamrů 

2,19 2,23 
změna výměry 
ZP 

CZ042 Ústecký kraj 658472 Jenišův Újezd 7,77 7,80 
změna výměry 
ZP 

CZ042 Ústecký kraj 782424 Kadaňský Rohozec 5,12 8,31 
aktualizace 
BPEJ 

CZ063 Kraj Vysočina 662348 Kámen u Pacova 6,43 6,39 
aktualizace 
BPEJ 

CZ071 Olomoucký kraj 604020 
Kamenička u Bílé 
Vody 

4,40 4,38 
upřesnění dat 
ČÚZK 

CZ020 Středočeský kraj 664537 Katusice 16,58 16,73 
upřesnění dat 
ČÚZK 

CZ020 Středočeský kraj 671266 Kouty u Poděbrad 14,37 15,19 
aktualizace 
BPEJ 

CZ042 Ústecký kraj 671827 Kozly u Loun 6,14 6,08 
změna výměry 
ZP 

CZ010 
Hlavní město 
Praha 

676071 Křeslice 11,63 11,49 
změna výměry 
ZP 
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CZ064 
Jihomoravský 
kraj 

677591 Kurdějov 8,79 8,88 
aktualizace 
BPEJ 

CZ041 Karlovarský kraj 678678 Kyselka 3,50 3,51 
změna výměry 
ZP 

CZ042 Ústecký kraj 679844 Ledvice 8,86 9,05 
změna výměry 
ZP 

CZ031 Jihočeský kraj 680770 Lety 6,97 7,59 
aktualizace 
BPEJ 

CZ042 Ústecký kraj 682969 Libkovice u Mostu 6,90 7,04 
změna výměry 
ZP 

CZ064 
Jihomoravský 
kraj 

690422 Malá Vrbka 7,26 4,90 
aktualizace 
BPEJ 

CZ053 Pardubický kraj 693278 Městec 12,22 13,95 
aktualizace 
BPEJ 

CZ020 Středočeský kraj 695190 Milovice nad Labem 9,39 9,31 
aktualizace 
BPEJ 

CZ031 Jihočeský kraj 798924 
Mnichovice u 
Loučovic 

1,57 1,56 
změna výměry 
ZP 

CZ064 
Jihomoravský 
kraj 

698521 Moravany u Kyjova 13,26 13,29 
aktualizace 
BPEJ 

CZ064 
Jihomoravský 
kraj 

709077 Odrovice 15,71 15,69 
aktualizace 
BPEJ 

CZ020 Středočeský kraj 673536 Plešiště 3,05 3,11 
změna výměry 
ZP 

CZ053 Pardubický kraj 724009 Podlíšťany 7,25 7,23 
aktualizace 
BPEJ 

CZ020 Středočeský kraj 724033 Podluhy 5,90 5,85 
aktualizace 
BPEJ 

CZ080 
Moravskoslezský 
kraj 

713767 Přívoz 5,18 5,69 
změna výměry 
ZP 

CZ053 Pardubický kraj 736937 Pustina 9,11 9,21 
aktualizace 
BPEJ 

CZ042 Ústecký kraj 766879 Rochov u Tetčiněvsi 9,24 8,99 
změna výměry 
ZP 

CZ041 Karlovarský kraj 734144 Rolava 1,48 1,90 
změna výměry 
ZP 

CZ053 Pardubický kraj 627879 Rzy 7,21 7,09 
aktualizace 
BPEJ 

CZ032 Plzeňský kraj 750824 Služetín u Bezvěrova 2,86 2,95 
aktualizace 
BPEJ 

CZ042 Ústecký kraj 752851 Spořice 7,47 7,74 
změna výměry 
ZP 

CZ031 Jihočeský kraj 738565 Strýčice 6,03 
 

vznik k. ú. 

CZ020 Středočeský kraj 758795 Sudoměř 14,95 15,05 
upřesnění dat 
ČÚZK 

CZ032 Plzeňský kraj 796051 Špičák 1,60 1,61 
aktualizace 
BPEJ 

CZ032 Plzeňský kraj 649481 Těchoděly 4,35 4,30 
změna výměry 
ZP 

CZ052 
Královéhradecký 
kraj 

718645 Velká Úpa I 1,24 1,25 
změna výměry 
ZP 

CZ042 Ústecký kraj 787621 Vyklice 4,51 4,27 
změna výměry 
ZP 

CZ051 Liberecký kraj 765228 Žlábek 3,81 3,85 
aktualizace 
BPEJ 
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