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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  
Část materiálu: VIII. 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 11. 10. 2018, s termínem dodání 
stanovisek do dvaceti pracovních dnů, tj. do 8. 11. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. Resort Č. 
př. Z/D Připomínky Vypořádání 

Povinná připomínková místa 

1.  Ministerstvo 
dopravy 

1. Z Požadujeme provést úpravu ustanovení § 2 odst. 2 návrhu zákona tak, 
aby nebyl dotčen navrhovaným způsobem (tj. oceňování majetku nebo 
služby tržní hodnotou, nelze-li určit jeho obvyklou cenu) postup 
sjednání kupní ceny podle § 3b odst. 1 a 2 zákona č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 
a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“). Dle výše uvedených 
ustanovení zákona o urychlení výstavby se sjednává v kupní smlouvě 
kupní cena ve výši ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené 
buď koeficientem 8, nebo 1,5 v závislosti na předmětu koupě. Znalecký 
posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní ceny v návrhu 
kupní smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé ceny pozemku nebo 
stavby s tím, že ocenění pozemku nebo stavby se provede podle zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 
(zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že by však nebylo možné zjistit cenu obvyklou, bylo by tak podle 
návrhu zákona (§ 2 odst. 2) nutné ocenit pozemek nebo stavbu tržní 
hodnotou. Tržní hodnota pozemku nebo stavby je však vyšší, než cena 
obvyklá, za kterou se pozemek nebo stavba prodává. Pokud by pak byla 
tržní hodnota ještě vynásobena některým z výše uvedených koeficientů, 
byla by kupní cena pozemku nebo stavby několikanásobně vyšší. 
Taková právní úprava by pak měla zásadně nežádoucí negativní dopad 
do silničního hospodářství a představovala by značné zatížení státního 
rozpočtu v případě výkupu pozemků či staveb za účelem stavby dálnic 
a silnic I. třídy. Při postupu podle zákona o urychlení výstavby by 
v případě, nebude-li možné určit obvyklou cenu majetku (pozemku 
stavby), bylo pro ocenění tohoto majetku případně možno použít cenu 

Akceptováno jinak. 
Na základě dohody s Ministerstvem dopravy bude do materiálu vložena 
ČÁST DRUHÁ, kterou bude novelizován § 3b zákona č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o urychlení výstavby“). Ministerstvem dopravy je 
navrženo následující nové znění §3b: 

„§ 3b 
(1) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a koupí, sjednává se 

v kupní smlouvě kupní cena ve výši  
a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené 

koeficientem 8 v případě pozemku s výjimkou stavebního 
pozemku7), nebo  

b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené 
koeficientem 1,15 v případě stavebního pozemku7) nebo 
stavby.  

(2) Znalecký posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní 
ceny v návrhu kupní smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé ceny 
pozemku nebo stavby8), včetně všech jejich součástí a příslušenství. 
Nelze-li stanovit cenu ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby, 
stanoví znalecký posudek cenu ve výši zjištěné ceny pozemku nebo 
stavby; v takovém případě obsahuje znalecký posudek zdůvodnění 
nemožnosti stanovení ceny ve výši obvyklé ceny pozemku nebo 
stavby. Ocenění se provede podle oceňovacího předpisu10) účinného ke 
dni odeslání návrhu kupní smlouvy a cena pozemku nebo stavby se 
ve znaleckém posudku určí vždy podle jejich skutečného stavu 
k tomuto dni; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo 
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zjištěnou (nikoliv však tržní). znehodnocení v souvislosti s tím, že jsou určeny k uskutečnění stavby 
dopravní infrastruktury. Při ocenění se rovněž nepřihlédne k navýšení 
obvyklé ceny jiného pozemku nebo stavby koeficienty podle odstavce 
1.“ 

2. D Doporučujeme v ustanovení § 2 odst. 3 návrhu zákona slova 
„odhadovaná částka“ nahradit slovem „odhad“ a slova „směněny“ 
a „směny“ nahradit slovy „obchodován“ a „obchodu“. Z dikce návrhu 
tohoto ustanovení je patrné, že se tržní hodnotou rozumí konkrétní 
odhadovaná částka. Jsme však toho názoru, že by mělo jít spíše o určité 
cenové rozmezí, tedy o odhad. Domníváme se, že tržní hodnotu nelze 
přesně vypočítat ani jinak stanovit jako konkrétní číslo, lze ji pouze 
odhadnout jako cenové rozpětí, v němž lze obchod realizovat, kdy 
spodní hranici tohoto rozmezí tvoří nejnižší částka, za kterou je 
prodávající ochoten prodat majetek nebo službu a horní hranici tvoří 
maximální částka, kterou je konkrétní zájemce ochoten za majetek nebo 
službu zaplatit. 

Částečně vyhověno. 
 
Neakceptován požadavek náhrady pojmu „požadovaná částka“ a slova 
„směněny“ jinými výrazy. 
Dotčené pojmy jsou nově uvedeny a vysvětleny v důvodové zprávě, 
zvláštní části, k bodu 2, odstavci 3. 
Výraz „odhadovaná částka“ má jednoznačný význam. Kdežto slovem 
„odhad“ je možno chápat například jako činnost i dokument o činnosti 
oceňovatele. Odhad nemusí znamenat cenové rozmezí. 
Slovo „směněný“ či „směna“ jsou právně zaužívanými pojmy s širším 
významem v porovnání s výrazem „obchodování“ či „obchod“. 
 
Akceptováno jinak (cenové rozpětí). 
Možnost zpracovat tržní hodnotu ve formě cenového rozpětí bude 
vložena do důvodové zprávy následovně: 
„Tržní hodnota může být vyjádřena i cenovým rozpětím.“. 
 

  Závěr: 

Požadujeme upravit materiál ve smyslu výše uvedené zásadní 
připomínky a rovněž navrhujeme zohlednit výše uvedenou doporučující 
připomínku. 

Vypořádání připomínek se za Ministerstvo dopravy zúčastní Ing. Jiřina 
Čížková (tel.: 225 131 231, e-mail: jirina.cizkova@mdcr.cz) z Odboru 
infrastruktury a územního plánu a Mgr. Petra Novotná (tel.: 225 131 
003, e-mail: petra.novotna@mdcr.cz) z Odboru legislativy. 

 

2.  Ministerstvo kultury   Bez připomínek Bere se na vědomí. 

3.  Ministerstvo obrany   Bez připomínek Bere se na vědomí. 

4.  Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

5.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

  Připomínky Ministerstva pro místní rozvoj  

1. D K bodu 12 (K § 16a) 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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Doporučujeme upravit znění § 16 odst. 3 tak, že za slova „zatíženého 
pozemku“ bude vložena čárka a slovo „a“ bude přesunuto za slova „ 
právu stavby vyhovuje“. Navrhujeme tedy toto znění § 16a odst. 3: 
„Pro ocenění práva stavby se zřízenou stavbou, která právu stavby 
vyhovuje, se roční užitek určí ze zjištěné ceny zatíženého pozemku, 
zjištěné ceny stavby, která právu stavby vyhovuje a náhrady při zániku 
práva stavby.“ 

2. D K bodu 14 (K § 16c) 
 
Doporučujeme formulační úpravu tohoto ustanovení, slova „v případě 
určování její ceny“ vložit až za slova „ocení se“. Navrhujeme toto znění 
§ 16c odst. 1: 
„Zatěžuje-li věcné břemeno nebo jiné věcné právo zřízené ze zákona 
nemovitou věc, ocení se v případě určování její ceny toto právo jako její 
závada, a to v závislosti na výši roční újmy vlastníka nemovité věci 
v souvislosti s tímto zatížením.“ 

Upraveno jinak. 
 
Návrh úpravy textu: 
 

„§ 16c 

Ocenění závady na nemovité věci 

(1) Zatěžuje-li nemovitou věc věcné břemeno nebo právo zřízené jinak 
než věcným břemenem, obdobné služebnosti nebo reálnému břemenu 
(dále jen „závada“), sníží ocenění této závady v případě určování ceny 
nemovité věci její hodnotu. Závada se ocení v závislosti na výši roční 
újmy vlastníka nemovité věci související s tímto zatížením.  

(2) Pro účely tohoto zákona se za závadu nepovažuje  

a) právo, které podstatně neomezuje vlastnické nebo uživatelské právo 
k nemovité věci a nemá tak významný vliv na výši její ceny, 
b) zástavní právo, 
c) zadržovací právo, 
d) nájem, 
e) pacht a 
f) právo stavby.   

(3) Výše roční újmy se určí jako rozdíl mezi výší ročního užitku 
plynoucího z nemovité věci bez zatížení závadou a výší ročního užitku 
z nemovité věci se zatížením závadou.  

(4) Pro určení ročního užitku vlastníka nemovité věci a způsobu jeho 
výpočtu se použije obdobný postup jako v § 16b. Podrobnosti postupu 
ocenění závady, stanovení míry kapitalizace podle druhu závady a 
zatížené nemovité věci, stanoví vyhláška.“. 
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    Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je JUDr. Aleš Mácha, 
Ph.D. (tel. 22486 1917, e-mail: ales.macha@mmr.cz). 

 

6.  Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

  Úvod 
Ministerstvo financí předkládá návrh výše uvedeného zákona 
a souvisejících zákonů, jehož cílem je zejména zajištění souladu 
s aktuálním stavem právního řádu a dále zavedení dosud chybějící 
definice tržní hodnoty, zavedení pojmu rychle rostoucích dřevin včetně 
jejich ocenění a upřesnění textu i postupu týkajícího se zpracování 
cenových map stavebních pozemků. 

 

1. D K vlastnímu znění zákona 
K novelizačním bodům 12 a 13: Doporučujeme tyto body spojit v jeden 
bod a upravit uvozující větu nového bodu takto: „12. § 16a  a 16b 
včetně nadpisů znějí:“. V návaznosti na tuto úpravu pak následující 
body přečíslovat.    

Neakceptováno.  
 
§16a je stávající ustanovení, které se novelizuje, zatím co ustanovení 
§16b a §16c jsou ustanovení zcela nová. 

  Zásadní připomínky: 
 

 

1. Z K vlastnímu znění zákona 
 K § 2 odst. 3  

 V návrhu se uvádí, že: „Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona 
rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba 
směněny v tuzemsku ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím 
a ochotným prodávajícím, …“. Slova „v tuzemsku“ se jeví jako 
nadbytečná, když existují případy, kdy majetek je možné směnit pouze 
v zahraničí, např. na zahraniční burze. Dle dikce návrhu by pak u 
takového majetku nebylo možné stanovit tržní hodnotu, přestože zjevně 
existuje. Slova „v tuzemsku“ jsou rovněž navíc oproti definici 
Mezinárodních oceňovacích standardů. Navrhujeme proto slova 
„v tuzemsku“ vypustit.  

Akceptováno.  
Slova „v tuzemsku“ se vypouští, text upraven. Problematika je blíže 
popsána v důvodové zprávě.  
  
 

2. Z K § 16b odst. 1 

V navržené změně ustanovení zákona chybí zakotvení zásady, že pro 
oceňování věcných břemen se výlučně postupuje dle § 16b, a tedy, že 
se v souladu s § 2 zákona o oceňování majetku nemůže použít pro 
oceňování věcných břemen ocenění na základě obvyklé ceny, popř. 
tržní ceny. Navrhujeme za navrhovanou změnu uvést ještě větu „Věcné 

Vysvětleno – akceptováno jinak. 
 
Z nové úpravy ustanovení § 2 zákona o oceňování majetku jednoznačně 
vyplývá, že má-li se ocenit věcné břemeno, které zatěžuje nemovitou 
věc, podle tohoto zákona, musí se vždy ocenit dle ustanovení § 16b.  
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břemeno se neoceňuje obvyklou cenou a ani tržní hodnotou.“ 

3. Z  K § 16b odst. 2  
 Navrhujeme na konec odstavce 2 doplnit věty ve znění: „Cena 

služebnosti nepřesáhne násobek ročního užitku dle věty první 
a počtu let užívání práva, nejvýše však pěti let.“ a „Nelze-li roční 
užitek ze služebnosti určit, ocení se služebnost pevnou částkou, 
která nepřesáhne 10 000 Kč, a jejíž výše bude určena vyhláškou 
podle odstavce 5. “ 

Navrhovaná změna reflektuje dosavadní znění ustanovení § 16b odst. 3 
zákona o oceňování majetku, z něhož vyplývá omezení při oceňování 
služebností tak, že je-li oceňovaná služebnost zřízena na dobu 
přesahující pět let nebo na dobu neurčitou, je oceněna tak, jako kdyby 
byla sjednána na dobu pěti let. Uvedené pravidlo paušálním přístupem 
zohledňuje nejistotu ohledně trvání oceňované služebnosti tak, aby bylo 
dosaženo přiměřené míry ochrany zájmů vlastníka pozemku na straně 
jedné a oprávněného ze služebnosti na straně druhé. Obdobný princip je 
přitom v právním řádu České republiky dlouhodobě ustálený a 
akceptovaný (srov. například § 8 odst. 2 vyhlášky ministerstva 
spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších 
předpisů).  

Námi navržené doplnění o první větu směřuje k zachování flexibility 
úpravy s tím, že vyhláška dle odstavce 5 navrhovaného znění § 16b 
může i nadále pružně reagovat na změny na trhu při stanovování 
specifik výpočtu ceny služebnosti, zatímco adresáti právní úpravy, 
zejména pak provozovatelé sítí elektronických komunikací, na které je 
zaměřen bod 2.14 Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro 
podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací, budou 
mít zároveň zajištěno, že ochrana jejich legitimních zájmů se po přijetí 
novely zákona o oceňování majetku nezhorší.  V tomto směru 
navrhovaná změna přináší také konkretizaci předmětného předpisu 
a s tím související vyšší právní jistotu subjektů práva.  

Námi navržená změna by se měla týkat pouze služebností, nikoliv 
reálných břemen, jejichž povaha ve smyslu závazku dare nebo facere 
znamená implicitně větší zásah do práv povinného, což také vyžaduje 
vyšší volnost při oceňování takových práv. 

Navrhovaná změna o doplnění o druhou větu vychází z dosavadního 
znění ustanovení § 16b odst. 5 zákona o oceňování majetku a navazuje 
na předkládanou úpravu v novém § 16b odst. 1 zákona. V rámci toho 
náš návrh zavádí odlišný režim pro služebnosti, které by na rozdíl od 

Vysvětleno. 
Věcná břemena (služebnosti) se oceňují dle zákona o oceňování 
majetku výnosovým způsobem. Násobek zjištěného ročního užitku je 
určitou modifikací, tj. zjednodušením, výpočtu výnosového způsobu 
metodou věčné renty, kdy je uplatňovaná míra kapitalizace ve výši 
20%. Tento stav je již překonán a  nový návrh oceňování VB je 
v souladu s běžně uplatňovaným tržním oceněním VB. Míry 
kapitalizace budou ve vyhlášce vycházet z druhu VB a nemovité věci, 
což lépe zohlední přínos oprávněného. Jedná se o jednoznačný posun 
k objektivnímu ocenění.   
 
Při návrhu se počítá také se samostatnou úpravou oceňování věcných 
břemen v souvislosti s výstavbou technické infrastruktury (komunikace 
a inž. sítě), staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a 
infrastruktury elektronických komunikací, která bude řešena až 
v prováděcí vyhlášce. U těchto věcných břemen byl při vypořádání této 
připomínky dohodnut zjednodušený výpočet použitím koeficientu 
zohledňující míru omezení vlastnického práva s mírou kapitalizace 
rovnou jedné. 
 
Stávající ocenění věcných břemen ve výpočtu neobjektivně 
zohledňovalo délku trvání věcného břemene. Pokud bylo věcné 
břemeno zřízeno na dobu života fyzické osoby, pak bez ohledu na stáří 
oprávněného se uplatňoval desetinásobek ročního užitku, naopak při 
zřízení na dobu neurčitou se uplatňoval pouze pětinásobek ročního 
užitku. Tím docházelo k daňové nerovnosti mezi fyzickými a 
právnickými osobami. Vzhledem k tomu, že cena VB snižuje cenu 
zatěžované nemovité věci, dochází tak neodůvodněně k různým cenám 
nemovité věci, a to pouze v návaznosti na osobu oprávněnou z VB. 
Nový návrh tuto disproporci odstraňuje. 
 
Z tohoto důvodu nepovažujeme za správné doplnit požadovaný text do 
zákona, jedná se spíše o nepochopení základního principu ocenění. 
  
Rozdíl v oceňování mezi služebností a reálným VB, zřízeným na dobu 
určitou, bude řešit až prováděcí vyhláška, což vyplývá již z odstavce 2 
a 3 předmětného ustanovení a bylo také důvodem navrhovaného řešení.  
Novelizované oceňování VB nikterak nezhorší postavení provozovatelů 
sítí elektronických komunikací a ani nejde proti podpoře plánování a 
výstavby předmětných sítí. bod 2.14 „Akčního plánu k provedení 
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reálných břemen měly stanoveny pevný strop pro paušální hodnotu 
ocenění v případech, kdy roční užitek nelze určit – ve vztahu k odstavci 
1 daného paragrafu by tedy navrhovaná věta odstavce 2 byla lex 
specialis.  

Navržená změna zachová flexibilitu úpravy s tím, že vyhláška dle 
odstavce 5 navrhovaného znění § 16b může i v těchto případech pružně 
reagovat na změny na trhu při stanovování pevné částky pro ocenění 
věcných břemen v případech, kdy roční užitek nelze určit, přičemž ale 
provozovatelům sítí elektronických komunikací, na které je zaměřen 
bod 2.14 Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu 
plánování a výstavby sítí elektronických komunikací, bude zajištěno, že 
ochrana jejich legitimních zájmů se po přijetí novely zákona o 
oceňování majetku nezhorší, což by odporovalo schváleným cílům 
Akčního plánu. V tomto směru navrhovaná změna přináší také dílčí 
konkretizaci předmětného předpisu a s tím související vyšší právní 
jistotu subjektů práva.  

Námi navržená změna upravuje pouze oceňování služebností, nikoliv 
reálných břemen, jejichž povaha ve smyslu závazku dare nebo facere 
znamená implicitně větší zásah do práv povinného, což také vyžaduje 
vyšší volnost při oceňování takových práv. 

Máme za to, že předkládaná novelizace zákona o oceňování majetku 
může přispět ke zmírňování překážek, kterým subjekty působící na trhu 
elektronických komunikací při výstavbě těchto sítí čelí. Zároveň se ale 
domníváme, že je třeba zachovat vysokou míru právní jistoty adresátů 
práva a zachovat kontinuitu pozitivních aspektů stávající právní úpravy. 
Zohlednění shora uvedených návrhů změn by přispělo k naplnění cílů 
Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování 
a výstavby sítí elektronických komunikací a tím i ke zlepšení podmínek 
přístupu k internetu pro občany i podniky na území České republiky. 

nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí 
elektronických komunikací“  - jsou identifikovány dva problémy A a B, 
které se týkají ocenění VB.  Oba problémy se naopak návrhem vyřeší, 
viz. výše. 
 
Dle uvedeného akčního plánu není v předmětném bodě (2.14) řešeno 
stanovení pevné částky pro ocenění VB v případech, kdy objektivně 
nelze roční užitek určit. Z praxe vyplývá, že v některých případech je 
stávající pevná částka příliš nízká a některých naopak vysoká. Tyto 
disproporce se nově ponechávají na řešení vyhláškou, kde se 
předpokládá určitá vazba výše pevných částek dle zatěžované nemovité 
věci.  
 
 

4. Z K § 16b odst. 5 

V navržené změně ustanovení zákona, včetně tezí k doprovodné 
vyhlášce č. 441/2013Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška) není stanoveno, jakým způsobem bude 
zastropována služebnost zřízená na dobu neurčitou. Ze zákona naopak 
byl vypuštěn odst. 3, který stanovoval, že roční užitek pro výpočet 
věcných břemen násobí maximálním počtem 5 let užívání. Absence 
zastropování může vést k neúměrnému nárůstu cen věcných břemen pro 
stavby veřejných komunikačních sítí, jejichž strop je právě určen dle 
zákona o oceňování majetku, což je v přímém rozporu s cíli vlády podle 
koncepce Digitální Česko schválené vládou 3.10.2018. Navrhujeme 

Neakceptováno. 
 
Viz vypořádání k připomínce č. 3 - bude řešit vyhláška. Ve vyhlášce se 
v rámci objektivity bude řešit nesoulad v ocenění  VB pro fyzické a 
právnické osoby, kdy bylo zřízeno VB na dobu života nebo dobu 
neurčitou. Nově ocenění VB bude zohledňovat skutečnou sjednanou 
délku trvání VB. Pro dobu neurčitou se pro výpočet použije metoda 
věčné renty, pro sjednanou určitou dobu se použije diskontní metoda.   
Vzhledem k tomu, že i současná vyhláška oceňuje VB výnosovým 
způsobem metodou věčné renty (míra kapitalizace 20 a 10), 
nepředpokládá se, u zřizovaných věcných břemen pro stavby veřejných 
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text doplnit o větu „Roční užitek se u služebností násobí počtem let 
užívání práva, nejvýše však pěti.“ 

komunikačních sítí, s nárůstem jejich cen.    

5. Z K § 16b odst. 6 

Navržená změna uvádí nepřesnou formulaci, která by teoreticky 
postihovala veškerá vyvlastňovací řízení, na základě kterých dochází 
k určení ceny vyvlastňovaného věcného břemene. V případě, že 
účastník řízení by se chtěl obrátit na správní soud, pak by teoreticky 
znalec nemohl postupovat dle odst. 2 až 5, protože cenu určil už 
vyvlastňovací úřad ve svém rozhodnutí, jejž nabylo právní moci. 
Navrhujeme ustanovení zpřesnit, a to tak, že se ustanovení odstavce 
použije pouze pro daňové účely. Navrhujeme následující úpravu textu: 
„(6) Ocenění podle odstavců 2 až 5 se pro daňové účely neuplatní, lze-
li cenu věcného břemene zjistit z rozhodnutí příslušného orgánu.“ 

Akceptováno jinak. 
 
 Navržený text: 
 

„(6) Lze-li cenu věcného břemene zjistit z rozhodnutí 
příslušného orgánu, ocenění podle odstavců 2 až 5 se nepoužije, kromě 
odůvodněných případů.“ 
 

6. Z K § 16b odst. 7 

Navržená změna obsahuje nepřesnou formulaci, z které není 
patrné, o jaká práva zřízené jinak než věcným břemenem, 
obdobné služebnosti nebo reálnému břemenu, se má jednat. Za 
obdobné právo se totiž v souladu s ustálenou judikaturou 
považuje právo nájmu, které však nemá povahu věcného práva a 
je právem obligačním. Navrhujeme ustanovení omezit pouze na 
věcná práva zřízená jinak než věcným břemenem, obdobné 
služebnosti nebo reálnému břemenu, a  vyloučit tak možnou 
aplikaci §16b na nájemní vztahy. Navrhujeme následující úpravu 
textu: „(7) Věcné právo zřízené jinak než věcným břemenem, 
obdobné služebnosti nebo reálnému břemenu, se oceňuje podle 
odstavců 1 až 6 dle povahy daného práva.“ 

Neakceptováno. 
 
Jedná se o text převzatý z dosavadní platné právní úpravy, který není 
novelizován a je pouze doplněn slovy “dle povahy daného práva“ 
 
„Jiná práva“ - jedná se o smluvně sjednaná práva s obdobným 
obsahem jako VB spjatá s nemovitou věci, jako osobní závazek, která 
nejsou u zapsána do katastru nemovitostí. Právo nájmu je poskytnutí 
užívání cizí věci, které je řešeno samostatně v občanském zákoníku, 
proto nelze nájem považovat za právo obdobnému VB. 
 
   

    Závěr 
S předloženou novelou zákona č. 151/1997 Sb. souhlasíme za 
předpokladu zapracování uplatněných zásadních a doporučujících 
připomínek. Osobou pověřenou k vypořádání připomínek za MPO je 
Mgr. Tomáš Frélich, frelich@mpo.cz, 224 852 208. 

 

7.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

  Připomínky Ministerstva spravedlnosti  
1. D K bodu 12 (§ 16a odst. 2) 

Doporučujeme opravit překlep a rozdělit slova v části „sezjistí“. 
Akceptováno. 
Text upraven. 

2. D K bodu 12 (§ 16a odst. 3) 
Upozorňujeme, že konec textu „, náhrady při zániku práva stavby“ 
nedává v kontextu celé věty z jazykového hlediska smysl. V zájmu 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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lepší srozumitelnosti doporučujeme znění odstavce přeformulovat. 
3. D K bodu 13 (§ 16b odst. 2) 

Podle § 1257 odst. 1 občanského zákoníku může být věc zatížena 
služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí 
ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet. Z této definice 
vyplývá, že služebnost může být zřízena i k věci movité. Nedomníváme 
se, že tato možnost je pouze teoretická (i proto, že výčet konkrétních 
typů služebností v občanském zákoníku je pouze příkladmý). 
Dovedeme si například představit služebnost užívacího práva 
k námořnímu plavidlu, která by v souladu s § 1262 občanského 
zákoníku vznikla zápisem do námořního rejstříku podle § 7 zákon č. 
61/2000 Sb., o námořní plavbě. 
 
Doporučujme proto vypustit z ustanovení navrhovaného § 16b odst. 2 
slovo „nemovité“. 

Neakceptováno. 
Movité věci se dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o oceňování majetku 
oceňují cenou obvyklou. Je tedy zřejmé, že věcná břemena k movité 
věci je nutno oceňovat také obvyklou cenou. Proto stávající stav 
ocenění novela zachovává, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 

4. D K bodu 13 (§ 16b odst. 7) 
Navrhujeme vypustit čárku za slovem „břemenem“. Přívlastek 
„obdobné služebnosti nebo reálnému břemenu“ je přívlastek těsný, 
neodděluje se tak čárkami (viz dosavadní znění). Navíc v konkrétním 
navrhovaném znění by čárka byla značně matoucí, protože současná 
podoba věty připomíná výčet. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

5. Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K bodu 14 (§ 16c) 
 

a. K použití sousloví „věcné břemeno nebo jiné věcné 
právo zřízené ze zákona“ 

 
Považujeme navrhované ustanovení za problematické v mnoha bodech. 
Jestliže je jeho cílem upřesnit oceňování pozemků, které jsou ovlivněné 
veřejnoprávním institutem s účinky na hodnotu pozemku obdobnými 
s účinky věcných břemen (v současném znění § 16b odst. 7 „Právo 
zřízené jinak než věcným břemenem obdobné služebnosti nebo 
reálnému břemenu“), domníváme se, že celkové znění navrhovaného 
ustanovení je nevhodné.  
 
Důvodová zpráva se zmiňuje o ochranných pásmech (a dalších 
veřejnoprávních omezeních), na jejichž úpravu oceňování také 
pravděpodobně cílí. Ochranné pásmo lze vymezit zákonem, popřípadě 
prováděcím právním předpisem, přičemž vznik ochranného pásma 
může nastat buď přímo účinností právního předpisu, anebo je ex lege 
důsledkem dodatečně nastalé právní skutečnosti, kterou může být i 
právní moc (nebo vykonatelnost) nějakého správního aktu nebo 

Akceptováno.  
Text ustanovení v návrhu zákona a k němu příslušející text ve Zvláštní 
části Důvodové zprávy byl upraven takto: 
 

„§ 16c 

Ocenění závady na nemovité věci 

(1) Zatěžuje-li nemovitou věc věcné břemeno nebo právo zřízené jinak 
než věcným břemenem, obdobné služebnosti nebo reálnému břemenu 
(dále jen „závada“), sníží ocenění této závady v případě určování ceny 
nemovité věci její hodnotu. Závada se ocení v závislosti na výši roční 
újmy vlastníka nemovité věci související s tímto zatížením.  

(2) Pro účely tohoto zákona se za závadu nepovažuje  

a) právo, které podstatně neomezuje vlastnické nebo uživatelské právo 
k nemovité věci a nemá tak významný vliv na výši její ceny, 
b) zástavní právo, 
c) zadržovací právo, 
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 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

správním aktem, jímž může být specifický institut, nebo územní 
rozhodnutí podle stavebního zákona. 
 
V této souvislosti se nabízí otázka, jestli „zřízeno ze zákona“ znamená 
„na základě zákona“ nebo „zákonem“. Navrhované znění § 16c by 
v prvním případě ze své působnosti vyňalo všechna ochranná pásma, 
která vznikla na základě podzákonného předpisu, v druhém případě 
navíc i všechna ochranná pásma, která vznikla na základě správního 
aktu.  
 
Nadpis paragrafu „Ocenění věcných břemen nebo jiných věcných práv 
zřízených ze zákona jako závady na nemovité věci“ by se tak například 
dal chápat jako vztahující se na zákonné zřízení věcného břemene nebo 
jiného věcného práva (pokud by „ze zákona“ znamenalo „na základě 
zákona“, viz výše), což by například odpovídalo terminologii zákona č. 
184/2006 Sb., o vyvlastnění, který ve svém § 2 označuje za 
vyvlastnitele toho, kdo se domáhá, aby na něj přešlo vlastnické právo k 
vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě, aby v jeho prospěch bylo k 
pozemku nebo stavbě zřízeno věcné břemeno nebo aby k nim bylo 
zrušeno nebo omezeno právo vyvlastňovaného odpovídající věcnému 
břemenu. Taková interpretace by samozřejmě vylučovala všechna 
veřejnoprávní omezení vlastnického práva, což není záměr 
navrhovatele. 
 
Požadujeme změnit sousloví „jiná věcná práva zřízená ze zákona“. 
Původní sousloví „Právo zřízené jinak než věcným břemenem obdobné 
služebnosti nebo reálnému břemenu“ považujeme v tomto smyslu za 
dostačující. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

b. K použití pojmu „závada“ 
 
Doporučujeme použít jiný pojem než slovo „závada“, případně pokud 
se jedná o ustálený pojem v oceňování, poukázat na jeho obdobné 
použití. V samotném zákoně o oceňování majetku se ovšem používá jen 
jednou v souvislosti s odkazovaným § 104 neplatného zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (obdobně § 125 
odst. 2 současného zákona č. 183/2006, o územním plánování a 
stavebním řádu). Věcná břemena (ani jiná omezení) nejsou vadou ani 
faktickou, ani právní, a proto je použití tohoto slova zavádějící. 
 

d) nájem, 
e) pacht a 
f) právo stavby.   

(3) Výše roční újmy se určí jako rozdíl mezi výší ročního užitku 
plynoucího z nemovité věci bez zatížení závadou a výší ročního užitku 
z nemovité věci se zatížením závadou.  

(4) Pro určení ročního užitku vlastníka nemovité věci a způsobu jeho 
výpočtu se použije obdobný postup jako v § 16b. Podrobnosti postupu 
ocenění závady, stanovení míry kapitalizace podle druhu závady a 
zatížené nemovité věci, stanoví vyhláška.“. 

Odůvodnění: 
K bodu 15 (K § 16c) 
Pro určení ceny nemovité věci zatížené věcným břemenem nebo jiným 
právem obdobným služebnosti nebo reálnému břemenu, které bylo 
zřízeno jinak než věcným břemenem (např. ochranná nebo 
bezpečnostní pásma), bylo nově upraveno ocenění těchto zatížení jako 
závady na nemovité věci. Závada je, pro účely oceňování, vymezena 
negativně. Za závadu se nepovažuje takové právo, které nemá 
významný vliv na výši sjednané ceny nemovité věci, dále je vyloučeno 
zástavní právo, zadržovací právo, nájem, pacht a právo stavby. 
Vyloučení práva stavby vyplynulo z charakteru tohoto práva. Na 
základě ustanovení § 10 odstavce 1 tohoto zákona, se omezení užívání 
pozemku právem stavby již zohledňuje v prováděcí vyhlášce k zákonu. 
Promítnutí ceny závady do ceny nemovité věci vyplynulo z potřeby 
jejího objektivního ocenění. Závada bude určována z pohledu vlastníka 
zatížené nemovité věci, a to na základě roční újmy, která se určí jako 
rozdíl mezi ročním užitkem vlastníka z nemovité věci bez zatížení a se 
zatížením závadou. Postup výpočtu ceny závady, určení ročního užitku 
určí prováděcí vyhláška. Předmětné ustanovení se nepoužije pro 
zřizování věcných břemen. 
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Neakceptováno. 
 
Pojem „závada“ je užíván i ustanovení § 1107 občanského zákoníku. 

 D c. K použití pojmu „újma“ 
 
Stejně tak doporučujeme použít jiný pojem než slovo „újma“, které 

občanský zákoník používá jako pojem, který kryje jak újmu 
majetkovou, tak nemajetkovou (stále se však vymezuje škoda 
jako majetková újma). Zde má zcela jiný, technický, význam, 
což v zájmu jednotnosti právního řádu nepovažujeme za 
vhodné, zvlášť pokud se jedná o jeden ze základních pojmů 
občanského práva. 

Neakceptováno. 
Termín „újma“ je běžně používaný v právnické praxi v souvislosti 
s určování náhrady za zřízení věcného břemene.   
 

  Vypořádáním připomínek je pověřena Mgr. Katarína Pašková, tel. 221 
997 386, email kpaskova@msp.justice.cz a Martin Matas, email 
MMatas@msp.justice.cz. 

 

8.  Ministerstvo 
školství‚ mládeže a 
tělovýchovy 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

9.  Ministerstvo vnitra 1. D K čl. I bodu 2 – k § 2 odst. 3: 
Dle důvodové zprávy je pojem „ochotný kupující a ochotný 
prodávající“ znalci a odhadci v praxi užíván. Pro právní řád se však 
jedná o pojem neznámý a jakkoli nedefinovaný. S ohledem na princip 
právní jistoty doporučujeme ustanovení doplnit v tom smyslu, aby z něj 
bylo zřejmé, kdo se ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím 
rozumí. 

Vysvětleno. 
Pro zvýšení srozumitelnosti dotčených pojmů byl text ve zvláštní 
části důvodové zprávy k bodu 3 zpřesněn následovně.  
 
Ochotný kupující je ten, kdo má zájem koupit a ochotný prodávající 
ten, kdo má zájem prodat. Ochotný kupující a ochotný prodávající jsou 
ke koupi či prodeji motivováni, ale nikoli nuceni; tj. jednají uvážlivě, 
bez nátlaku. Jsou ochotni majetek či poskytovanou službu směnit, tj. 
zejména koupit či prodat, za nejlepší cenu vyhovující oběma stranám, 
dosažitelnou na volném trhu, za obvyklých obchodních podmínek 
v běžném obchodním styku.  

2. D K čl. I bodu 12 – k § 16a odst. 3: 
Znění předmětného ustanovení doporučujeme revidovat, neboť 
v předložené podobě dovětek „náhrady při zániku práva stavby“ na nic 
nenavazuje a ustanovení je značně nesrozumitelné. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

  Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 

 

1.  K nadpisu: 
S odkazem na čl. 31 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme za slova „ze dne …“ doplnit kalendářní rok. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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  2.  K čl. I – k úvodní větě: 
S ohledem na čl. 61 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
v úvodní větě za slova „některých zákonů“ vložit slova „(zákon 
o oceňování majetku)“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

3.  K čl. I bodu 4 – k § 9 odst. 2 písm. a) bodu 2: 
Navrhujme tečku za číslem „2“ pro nadbytečnost vypustit. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

4.  K čl. I bodu 9 – k § 14 písm. c): 
Doporučujeme za slovo „dřeviny“ doplnit chybějící čárku. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

5.  K čl. I bodu 12 – k § 16a odst. 2: 
Doporučujeme opravit překlep, resp. doplnit mezeru, ve slově 
„sezjistí“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

6.  K čl. I bodu 14 – k § 16c odst. 1: 
Navrhujeme čárku za slovem „věc“ vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno jinak. 
 
Text ustanovení § 16c. upraven takto:  
 

„§ 16c 

Ocenění závady na nemovité věci 

(1) Zatěžuje-li nemovitou věc věcné břemeno nebo právo zřízené jinak 
než věcným břemenem, obdobné služebnosti nebo reálnému břemenu 
(dále jen „závada“), sníží ocenění této závady v případě určování ceny 
nemovité věci její hodnotu. Závada se ocení v závislosti na výši roční 
újmy vlastníka nemovité věci související s tímto zatížením.  

(2) Pro účely tohoto zákona se za závadu nepovažuje  

a) právo, které podstatně neomezuje vlastnické nebo uživatelské právo 
k nemovité věci a nemá tak významný vliv na výši její ceny, 
b) zástavní právo, 
c) zadržovací právo, 
d) nájem, 
e) pacht a 
f) právo stavby.   

(3) Výše roční újmy se určí jako rozdíl mezi výší ročního užitku 
plynoucího z nemovité věci bez zatížení závadou a výší ročního užitku 
z nemovité věci se zatížením závadou.  

(4) Pro určení ročního užitku vlastníka nemovité věci a způsobu jeho 

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



12 
 

výpočtu se použije obdobný postup jako v § 16b. Podrobnosti postupu 
ocenění závady, stanovení míry kapitalizace podle druhu závady a 
zatížené nemovité věci, stanoví vyhláška.“. 

 
  Osoba pověřená k vypořádání připomínek: 

Mgr. Petra Soklová, e-mail: petra.soklova@mvcr.cz, tel.: 974 817 317 
 

10.  Ministerstvo 
zahraničních věcí 

  Bez připomínek  Bere se na vědomí. 

11.  Ministerstvo 
zdravotnictví 

  Bez připomínek  Bere se na vědomí. 

12.  Ministerstvo 
zemědělství 

1. D Obecně 
Návrh úpravy zákona považujeme v souladu s důvodovou zprávou  
za nezbytný. MZe především vítá, že v návrhu je nastíněno řešení dnes 
problémových situací při určování obvyklé ceny pro převody majetku 
státu. Rozšíření spektra cen o tržní hodnotu lze považovat za přínosné. 
Podstatné však budou až prováděcí vyhláškou avizované postupy určení 
obvyklé ceny a tržní hodnoty. V návrhu § 2 odst. 2 je uvedeno: 
„V případě, kdy nelze určit obvyklou cenu, se majetek a služba oceňují 
tržní hodnotou. Důvody neurčení obvyklé ceny musejí být v ocenění 
uvedeny.“ Upozorňujeme, že mohou nastat situace, že ani určení tržní 
hodnoty nebude ve specifických případech oceňování majetku státu 
možné. Protože však má způsob určení obvyklé ceny a tržní hodnoty 
stanovit vyhláška, nelze předjímat případné problémy s určováním tržní 
hodnoty v souladu s její definicí. Teze vyhlášky obsahují jen obecné 
principy a odkazy na mezinárodní standardy, ze kterých nelze posoudit, 
jak konkrétně bude tento typ ceny stanovován, a zda povede 
k odstranění současných nedostatků oceňovací praxe. Máme za to, že 
v případech, kdy nebude možné určit obvyklou cenu ani tržní hodnotu, 
určí se cena zjištěná.  
Návrhy na zpřesnění určování ceny věcných břemen odpovídají 
dosavadním poznatkům Státního pozemkového úřadu. Proto 
navrhovaný postup, že oceňování věcných břemen bude řešeno také 
prováděcí vyhláškou, považujeme za správný.  
Velmi důležitým aspektem bude provázanost návrhů s ostatní právní 
úpravou, která odkazuje (přímo vyžaduje) cenu obvyklou definovanou 
podle platného zákona o oceňování majetku.  

Bere se na vědomí. 
Pokud se jedná o připravovanou prováděcí vyhlášku, v návaznosti na 
dosavadní spolupráci, bude s Ministerstvem zemědělství podrobně 
konzultována v části rychle rostoucích dřevin a některých dalších 
částech, kde je Ministerstvo zemědělství subdodavatelem.   
 

2. D K bodu 9 (§ 14) 
Doporučujeme za slova „písmeno b)“ vložit slovo „se“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

3. D K bodu 12 (§ 16a) 
V § 16a odst. 2 doporučujeme mezi slovy „se“ a „zjistí“ doplnit 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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mezeru. 
Znění § 16a odst. 4 doporučujeme sjednotit s platným zněním, kde není 
před slovy „stanoví vyhláška“ čárka.  

4. D K bodu 13 (§ 16b) 
Znění § 16b odst. 7 doporučujeme sjednotit s platným zněním, kde je 
uvedeno místo slova „dle“ slovo „podle“.  

Akceptováno. 
Text upraven. 

5. D K bodu 14 (§ 16c) 
Doporučujeme upravit slovosled v odstavci 1 takto: 
„(1) Zatěžuje-li věcné břemeno nebo jiné věcné právo zřízené ze 
zákona nemovitou věc, ocení se toto právo v případě určování její ceny 
jako její závada, a to v závislosti na výši roční újmy vlastníka nemovité 
věci v souvislosti s tímto zatížením.“. 
 
Znění odstavce 3 doporučujeme sjednotit s platným zněním, kde je 
uvedeno místo slova „podle“ slovo „dle“. Vhodnější se jeví slovo 
„podle“. 

Akceptováno jinak.  
Upraveno v rámci změny textu ustanovení § 16c. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Text ustanovení v návrhu zákona a k němu příslušející text ve Zvláštní 
části Důvodové zprávy byl upraven takto: 
 

„§ 16c 

Ocenění závady na nemovité věci 

(1) Zatěžuje-li nemovitou věc věcné břemeno nebo právo zřízené jinak 
než věcným břemenem, obdobné služebnosti nebo reálnému břemenu 
(dále jen „závada“), sníží ocenění této závady v případě určování ceny 
nemovité věci její hodnotu. Závada se ocení v závislosti na výši roční 
újmy vlastníka nemovité věci související s tímto zatížením.  

(2) Pro účely tohoto zákona se za závadu nepovažuje  

a) právo, které podstatně neomezuje vlastnické nebo uživatelské právo 
k nemovité věci a nemá tak významný vliv na výši její ceny, 
b) zástavní právo, 
c) zadržovací právo, 
d) nájem, 
e) pacht a 
f) právo stavby.   

(3) Výše roční újmy se určí jako rozdíl mezi výší ročního užitku 
plynoucího z nemovité věci bez zatížení závadou a výší ročního užitku 
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z nemovité věci se zatížením závadou.  

(4) Pro určení ročního užitku vlastníka nemovité věci a způsobu jeho 
výpočtu se použije obdobný postup jako v § 16b. Podrobnosti postupu 
ocenění závady, stanovení míry kapitalizace podle druhu závady a 
zatížené nemovité věci, stanoví vyhláška.“. 

Odůvodnění: 

K bodu 15 (K § 16c) 

Pro určení ceny nemovité věci zatížené věcným břemenem nebo jiným 
právem obdobným služebnosti nebo reálnému břemenu, které bylo 
zřízeno jinak než věcným břemenem (např. ochranná nebo 
bezpečnostní pásma), bylo nově upraveno ocenění těchto zatížení jako 
závady na nemovité věci. Závada je, pro účely oceňování, vymezena 
negativně. Za závadu se nepovažuje takové právo, které nemá 
významný vliv na výši sjednané ceny nemovité věci, dále je vyloučeno 
zástavní právo, zadržovací právo, nájem, pacht a právo stavby. 
Vyloučení práva stavby vyplynulo z charakteru tohoto práva. Na 
základě ustanovení § 10 odstavce 1 tohoto zákona, se omezení užívání 
pozemku právem stavby již zohledňuje v prováděcí vyhlášce k zákonu. 
Promítnutí ceny závady do ceny nemovité věci vyplynulo z potřeby 
jejího objektivního ocenění. Závada bude určována z pohledu vlastníka 
zatížené nemovité věci, a to na základě roční újmy, která se určí jako 
rozdíl mezi ročním užitkem vlastníka z nemovité věci bez zatížení a se 
zatížením závadou. Postup výpočtu ceny závady, určení ročního užitku 
určí prováděcí vyhláška. Předmětné ustanovení se nepoužije pro 
zřizování věcných břemen. 

 
6. D nad rámec navrhované novely 

K § 9 odst. 1 písm. c) 
Navrhujeme toto znění: 
„c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru 
nemovitostí a způsob jejich využití je určen především pro lesní 
produkci, a zalesněné nelesní pozemky,“  
 
Odůvodnění: 

Neakceptováno. 
Při oceňování pozemků je nutno vždy vycházet z dikce ustanovení § 9 
odst. 5 zákona o oceňování majetku (tj. dle skutečného stavu). 
Z komentáře k zákonu o oceňování majetku vyplývá, že důvodem této 
úpravy je především zajištění daňové spravedlnosti. Z uvedeného je 
zřejmé, že relevantní při ocenění pozemku je jeho skutečný stav, a to i 
v případě, že je v rozporu se stavem uvedeným v katastru nemovitostí. 
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Stávající znění definice lesních pozemků je nepřesné v tom smyslu, že 
chybně umožňuje ocenění všech lesních pozemků stejným způsobem 
jenom podle toho, že jsou takto evidovány v katastru nemovitostí, 
přestože se může jednat také o pozemky zastavěné (zpevněné lesní 
cesty, budovy na lesním pozemku) nebo o pozemky, u kterých by se 
mělo postupovat jinak než pohledem, který vychází z potenciální lesní 
produkce (takové pozemky by se měly oceňovat například jako jiné 
pozemky). Výsledky ocenění jsou významně odlišné. Tím, že současné 
znění zahrnuje pod stejný způsob ocenění všechny možné způsoby 
využití lesních pozemků evidovaných v katastru nemovitostí, jak je 
uvedeno v příloze k vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, vznikají 
ve znalecké praxi problémy s interpretací tohoto znění. Dochází často i 
k chybnému ocenění lesních pozemků, neboť současná definice 
jednoznačně nestanoví, jak jednotně zohlednit způsob jejich využití při 
ocenění. Nové zpřesněné znění definice vymezí pro ocenění lesních 
pozemků podle souborů lesních typů (tento postup je dlouhodobě 
stanoven v oceňovací vyhlášce) pouze ty lesní pozemky, na kterých se 
nachází porostní půda nebo bezlesí. 

7. D K hodnocení dopadů regulace – RIA 
Navrhujeme, aby v materiálu byly sjednoceny typy použitých 
prostorových grafů. 

Neakceptováno. 
Účelem není jednotnost grafů, ale vhodné a přehledné grafické 
zobrazení a zvýraznění obsahové stránky. 

8. D K tezím některých ustanovení prováděcího právního předpisu k návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997, o oceňování majetku  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
V návrhu je odkázáno na budoucí samostatné řešení problematiky 
oceňování ploch s rychle rostoucími dřevinami na § 47 vyhlášky. 
Uvedený § 47 je v platné oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb. nadepsán: 
„Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich 
smíšených porostů zjednodušeným způsobem“. Navrhujeme, aby bylo 
v těchto tezích k prováděcím předpisům odkázáno na § 46 vyhlášky, 
který je nadepsán: „Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné 
rostliny“. Postup pro oceňování rychle rostoucích dřevin tak bude 
dopracován do ustanovení vyhlášky, podle kterého se neoceňují 
zemědělské kultury zjednodušeným způsobem, ale standardním 
způsobem. 
MZe vypracovává návrh pro oceňování ploch s rychle rostoucími 
dřevinami (jako podklad pro navrhovanou vyhlášku), která je založena 
na výnosové metodě se standardními kritérii oceňování podle rodu 
dřeviny, věku porostu, způsobu využití dřevní hmoty a plochy 
předmětné kultury. Považujeme tyto parametry za standardní prvky pro 

Akceptováno. 
Oceňování rychle rostoucích dřevin bude zařazeno pod ustanovení § 46 
oceňovací vyhlášky. 
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stanovení ceny tohoto typu zemědělské kultury, nikoliv za postup 
zjednodušující. 

13.  Ministerstvo 
životního prostředí 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

14.  Úřad vlády ČR - 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

    

15.  Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 

  Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že hlavním důvodem novely 
zákona o oceňování majetku „je zavedení tržní hodnoty, dále zpřesnění 
při zpracování cenových map stavebních pozemků, nově zavedené 
ocenění rychle rostoucích dřevin, upřesnění textu u práva stavby, 
aktualizace ustanovení o oceňování věcných břemen a úprava ocenění 
újmy vlastníka nemovité věci z jejího zatížení věcným břemenem nebo 
jiným věcným právem zřízeným ze zákona, s přesunutím  
způsobu oceňování věcných břemen do prováděcí vyhlášky k zákonu o 
oceňování majetku.“ Předkladatel uvedl, že návrh se práva EU 
nedotýká. 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Oblast oceňování majetku není právem EU upravena. 

Připomínky a případné návrhy změn: 

K vlastnímu textu návrhu neuplatňujeme žádné připomínky z hlediska 
jeho slučitelnosti s právem EU. 

Závěr: 

Návrhem zákona není do právního řádu České republiky 

Bere se na vědomí. 
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implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. 

16.  Úřad vlády ČR - 
Kabinet vedoucího 
Úřadu vlády 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

Ostatní připomínková místa v eKLEP 

1.  Agrární komora 
České republiky 

    

2.  Akademie věd České 
republiky  

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

3.  Asociace krajů 
České republiky 

    

4.  Česká advokátní 
komora 

    

5.  Česká komora 
architektů 

    

6.  Česká komora 
autorizovaných 
inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

7.  Česká národní banka   Bez připomínek Bere se na vědomí. 

8.  Český báňský úřad   Bez připomínek Bere se na vědomí. 

9.  Český statistický 
úřad 

  Úvod 
Český statistický úřad uplatňuje k části tohoto materiálu nazvaného 
„Teze některých ustanovení prováděcího právního předpisu k návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ následující 
připomínku: 

 

1. D K tezím k novele vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky), ve znění pozdějších 
předpisů, části 5. „Úprava prováděcího právního předpisu v oblasti 
oceňování věcných břemen“, bodu d: 
Český statistický úřad doporučuje opravit závěrečnou část textu bodu d: 
„publikovaných Českým statistickým úřadem na svých stránkách 
v tabulce „Naděje dožití a pravděpodobnost úmrtí“ (pravidelná 
aktualizace údajů po 5 letech), která bude převzata do prováděcí 
vyhlášky jako příloha.“ 

Akceptováno jinak: 
 
Oprava formulace v tézích závěrečné části textu bodu d: 
 
„publikovaných Českým statistickým úřadem na svých stránkách 
v tabulce „Naděje dožití a pravděpodobnost úmrtí“ (pravidelná 
každoroční aktualizace údajů). Údaje pro přílohu prováděcí vyhlášky 
budou kumulovány s navrhovanou aktualizací po 5 letech.“ 
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 Tento text doporučuje opravit následovně: 
„publikovaných Českým statistickým úřadem na svých stránkách 
v tabulce „Naděje dožití a pravděpodobnost úmrtí“ (pravidelná 
každoroční aktualizace údajů), která bude převzata do prováděcí 
vyhlášky jako příloha.“ 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 
Odůvodnění:  
V textu se píše, že tabulka s údaji o naději dožití se aktualizuje každých 
pět let. Hodnoty naděje dožití se ale aktualizují každoročně, nikoliv 
v pětileté periodicitě. Český statistický úřad proto doporučuje opravit 
tento chybný údaj. 

    Závěr: 
Uplatněnou doporučující připomínku lze z věcného hlediska 
konzultovat s Mgr. Robertem Šandou, ředitelem odboru statistiky 
obyvatelstva, tel.:    274  05  2160,    e-mail: robert.sanda@czso.cz,  
legislativa@czso.cz.  

 

10.  Český 
telekomunikační 
úřad 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

11.  Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

  Připomínky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění pozdějších předpisů 

 

1.  K bodu 12 (§ 16a odst. 3 a 4): 

Upozorňuji, že věty, které jsou obsahem odstavců 3 a 4, nedávají smysl. 
V odstavci 3 zřejmě má být spojka „a“ umístěna až před textem 
„náhrady při zániku práva stavby“. V odstavci 4 pak jistě nemá být 
počet let dalšího trvání práva stavby určován vyhláškou – ten je určen 
smlouvou o zřízení práva stavby, rovněž tak je v řadě případů smlouvou 
o zřízení práva stavby určena výše náhrady při zániku práva stavby. 
Obě ustanovení je potřebné přeformulovat. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

2.  K bodu 13 (§ 16b odst. 6): 

Navrhuji do ustanovení § 16b odst. 6 doplnit slova „nebo v případě, že 
předpokládané ocenění věcného břemene je nižší než cena znaleckého 
posudku“. 

Odůvodnění:  

Organizační složky státu musí v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 

Neakceptováno. 
 
Není možno do zákonné normy implementovat pojem „předpokládané 
ocenění“ (zřejmě míněno předpokládaná cena); je otázkou jak by se 
tyto ceny určovaly.   
 
Navrhovaná právní úprava svou povahou nepatří do oceňovacího 
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zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, sjednat služebnost za 
úplatu. Pokud bude povinné nechat ocenit služebnost ve všech 
případech znaleckým posudkem, může nastat situace, že náklady na 
ocenění služebnosti překročí výnos stanovený znaleckým posudkem. 

zákona, ale musela by být řešena v právních předpisech určujících 
ocenění věcného břemene. 

    Vypořádáním připomínek pověřuji (Ing. Jaroslavu Janoutovou, e-mail: 
jaroslava.janoutova @cuzk.cz, tel.: 284 041 233 a Mgr. Irenu 
Hojdnovou e-mail: irena.hojdnova@cuzk.cz, tel.: 284 041 223). 

 

12.  Exekutorská komora     

13.  Finanční arbitr     

14.  Hlavní město Praha 1. D k úvodní větě: 
v souladu s čl. 61 Legislativních pravidel vlády za slovo „zákonů“ 
vložit slova „(zákon o oceňování majetku)“ 

Akceptováno. 
Text upraven. 

2. D k bodu 4 (§ 9 odst. 2 písm. a) bodu 2): 
- v souladu s čl. 72 Legislativních pravidel vlády tečku za číslem „2“ 
vypustit 
 
- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády slova „; je-li 
zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost 
pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému 
limitu určenému k zastavění“ nahradit slovy „je-li zvláštním předpisem 
stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním 
pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému 
k zastavění,“ 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Neakceptováno. 
Součástí části věty, která se navrhovanou změnou předmětného zákona 
zrušuje, je na jejím počátku středník, nikoliv čárka. Toto je zřetelné 
z plného znění dotčených §§.  
 

3. D k bodu 9 (§ 14 písm. c)): 
v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády na konci doplnit 
čárku 

Akceptováno. 
Text upraven. 

4. D k bodům 13 a 14 (§ 16b odst. 5 a § 16c odst. 3): 
v souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 slovo „vyhláška“ nahradit normativním 
odkazem na jiný právní předpis v podobě jeho zkráceného názvu nebo 
zobecněného názvu umožňujícího jednoznačné určení tohoto jiného 
právního předpisu nebo nenormativním odkazem s použitím slov „jiný 
právní předpis“, doplněného odkazem na poznámku pod čarou, v níž se 
uvede úplná citace tohoto jiného právního předpisu či jeho ustanovení 

Neakceptováno. 
Podle čl. 45 odst. 3 Legislativních pravidel vlády předpokládá-li se 
v určitém ustanovení zákona vydání prováděcího předpisu, lze to 
vyjádřit například slovy „Prováděcí právní předpis upraví…“. Slovo 
například nabízí i možnost odkazu na vyhlášku. Vzhledem k tomu, že 
jde o novelu zákona, je vhodné sjednotit její nový text se stávajícím 
textem předmětného zákona. 

5. D k bodu 15 (§ 33 odst. 1): 
v souladu s čl. 56 odst. 1 Legislativních pravidel vlády slovo „text“ 

Neakceptováno. 
Bylo postupováno jednak 
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nahradit slovem „slova“ - v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, kdy 
nahrazuje-li se text neobsahující slovo nebo slova, místo formulace „se 
slovo „…“ nahrazuje slovem „…““ se použije formulace „se text „…“ 
nahrazuje textem „…““ 
 a 
- v souladu s čl. 56 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, kdy zrušuje-li 
se text neobsahující slovo nebo slova, místo formulace „se slovo „…“ 
zrušuje“ se použije formulace „se text „…“ zrušuje“. 

15.  Hospodářská 
komora ČR 

  A. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu  

1. Z Připomínka k čl. I bod 4, § 9 odst. 2. bod 2 

Požadujeme ponechat původní znění věty uvedené v § 9 odst. 2 bod 2 
věta za středníkem následovně: 

„2. evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, 
které byly vydaným územním rozhodnutím, společným povolením, 
kterým se stavba umisťuje a povoluje, regulačním plánem, 
veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí nebo územním 
souhlasem určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena 
nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem 
pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění,“ 

Odůvodnění: 

Z pohledu stanovení objektivní ceny pozemku je vypuštění této věty 
nesprávné a docházelo by tím k navyšování ceny. Není možné ocenit 
celý pozemek jako stavební, pokud může být stavebním pouze jasně 
vymezená část v %. Rozsah přípustné zastavěnosti má vliv i na cenu 
pozemku v dané lokalitě.   

Neakceptováno. 
Došlo ke změně přístupu k oceňování pozemků určených k zastavění. 
Tyto pozemky jsou oceňovány stejně, jako pozemky v jednotném 
funkčním celku, protože sjednávané ceny stavebních pozemků jsou 
za celé pozemky bez rozlišení možnosti jejich zastavění. 
 
Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
se stavebním pozemkem rozumí pozemek, jeho část nebo soubor 
pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím, 
společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje (dále jen 
"společné povolení"), anebo regulačním plánem. Není však zde 
uvedena nejvyšší přípustná zastavěnost. Při koupi se pozemek 
nerozděluje na nejvyšší přípustnou zastavěnost a zbylou část, platí se 
jednotná cena. Rovněž ani cenové mapy stavebních pozemků obcí 
nezohledňují rozdělení pozemku na část s nejvyšší přípustnou 
zastavěností a na část ostatní, cena je určena jednotně pro celý 
pozemek.   

2. Z Připomínka k čl. I bod 7, § 10 nový odst. 6 

V textu nového odst. 6 požadujeme za slova „cenové mapy“ doplnit 
čárku a slova „podmínky, za nichž pozbývá platnosti“ následovně: 

„(6) Podklady pro zpracování cenové mapy, podmínky, za nichž 
pozbývá platnosti, a postup ocenění stavebních pozemků, které nelze 
ocenit podle cenové mapy stavebních pozemků, stanoví vyhláška.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme, aby prováděcí vyhláška rovněž určovala podmínky, za 
jakých pozbude cenová mapa platnosti, protože do důsledku vzato ceny 
jsou aktuální ke dni vypracování cenové mapy a s přibývajícím časem 
ztrácejí na aktuálnosti. Tyto podmínky by měly být nastaveny jednotně 

Neakceptováno. 
Podmínky jsou zákonem o oceňování majetku nastaveny jednotně pro 
všechny obce v ČR. 
Cenovou mapu stavebních pozemků vydává obec ve své pravomoci 
obecně závaznou vyhláškou. Zasahovat do platnosti obecně závazných 
vyhlášek, zákonem o oceňování majetku nelze. Jejich vydávání (včetně 
stanovení platnosti) se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jehož gestorem je Ministerstvo 
vnitra. 
Z výše uvedeného důvodu, proto zákon o oceňování majetku 
do podmínek platnosti obecně závazné vyhlášky nemůže vstupovat. 
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pro všechny obce v ČR, pokud mají cenové mapy.  

  3. Z Připomínka k čl. I bod 13, § 16b odst. 1 

Požadujeme upravit ustanovení § 16b odst. 1 následovně: 

„(1) Věcné břemeno se oceňuje výnosovým způsobem na základě 
ročního užitku, v návaznosti na dobu jeho trvání, nebo pevnou částkou, 
nelze-li určit roční užitek z věcného břemene. Věcné břemeno se 
neoceňuje obvyklou cenou a ani tržní hodnotou.“ 

Odůvodnění:  

V navržené změně ustanovení zákona chybí zakotvení zásady, že pro 
oceňování věcných břemen se výlučně postupuje dle § 16b, a tedy, že 
se v souladu s § 2, zákona o oceňování majetku, nemůže použít pro 
oceňování věcných břemen ocenění na základě obvyklé ceny, popř. 
tržní hodnoty. V praxi se absence této zásady nejčastěji projevuje u 
služebností zřizovaných ve veřejném zájmu, kdy znalci, namísto 
postupu dle § 16b zákona o oceňování majetku, oceňují cenu věcného 
břemene dle obvyklé ceny. Důsledkem jsou pak dva či vícero 
znaleckých posudků s diametrálně rozlišnými zjištěnými cenami. Tato 
nejednotnost určování cen vede k výrazným komplikacím při budování 
staveb ve veřejném zájmu, zejména veřejných komunikačních sítí či 
energetických sítí.   

Neakceptováno  -  vyplývá ze zákona. 
 
Tento text je z hlediska koncepce oceňovacího zákona nadbytečný.  
Oceňuje-li se věcné břemeno zatěžující nemovité věci, pak z ustanovení 
§ 2 odstavec 1 vyplývá, že určuje-li zákon jmenovitě v následujících 
částech jiný způsob ocenění majetku nebo služby, musí se ocenit tímto 
způsobem a nikoliv cenou obvyklou. 

4. Z Připomínka k čl. I bod 13, § 16b odst. 5 

Požadujeme upravit ustanovení § 16b odst. 5 následovně: 

„(5) Způsob členění věcných břemen podle výpočtu jejich ocenění, 
postup výpočtu ceny věcného břemene, způsob určení ročního užitku a 
míry kapitalizace podle druhu věcného břemene a zatížené nemovité 
věci, a výši pevné částky stanoví vyhláška. Roční užitek se u 
služebností násobí počtem let užívání práva, nejvýše však pěti.“ 

Odůvodnění: 

V navržené změně ustanovení zákona, včetně tezí k doprovodné 
vyhlášce č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška), není stanoveno, jakým způsobem se určí cena 
služebnosti zřízené na dobu neurčitou. Předkladatel navrhuje ze zákona 
naopak v dotčeném paragrafu vypustit odst. 3, který doposud 
stanovoval, že se roční užitek pro výpočet věcných břemen násobí 
maximálně počtem 5 let užívání. Absence zastropování (maximální 
doby) může vést k neúměrnému nárůstu cen věcných břemen pro 
stavby veřejných komunikačních sítí, jejichž strop je doposud právě 

Vysvětleno. 
 
Věcná břemena (služebnosti) se oceňují dle zákona o oceňování 
majetku výnosovým způsobem. Násobek zjištěného ročního užitku je 
určitou modifikací, tj. zjednodušením, výpočtu výnosového způsobu 
metodou věčné renty, kdy je uplatňovaná míra kapitalizace ve výši 
20%. Tento stav je již překonán a  nový návrh oceňování VB je 
v souladu s běžně uplatňovaným tržním oceněním VB. Míry 
kapitalizace budou ve vyhlášce vycházet z druhu VB a nemovité věci, 
což lépe zohlední přínos oprávněného. Jedná se o jednoznačný posun 
k objektivnímu ocenění.   
 
Při návrhu se počítá také se samostatnou úpravou oceňování věcných 
břemen v souvislosti s výstavbou technické infrastruktury (komunikace 
a inž. sítě), staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a 
infrastruktury elektronických komunikací, která bude řešena až 
v prováděcí vyhlášce. U těchto věcných břemen byl při vypořádání této 
připomínky dohodnut zjednodušený výpočet použitím koeficientu 
zohledňující míru omezení vlastnického práva s mírou kapitalizace 
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limitován konkrétním ustanovením zákona o oceňování majetku, což je 
v přímém rozporu s cíli vlády podle koncepce Digitální Česko, 
schválené vládou 3. 10. 2018. 

rovnou jedné. 
 
Stávající ocenění věcných břemen ve výpočtu neobjektivně 
zohledňovalo délku trvání věcného břemene. Pokud bylo věcné 
břemeno zřízeno na dobu života fyzické osoby, pak bez ohledu na stáří 
oprávněného se uplatňoval desetinásobek ročního užitku, naopak při 
zřízení na dobu neurčitou se uplatňoval pouze pětinásobek ročního 
užitku. Tím docházelo k daňové nerovnosti mezi fyzickými a 
právnickými osobami. Vzhledem k tomu, že cena VB snižuje cenu 
zatěžované nemovité věci, dochází tak neodůvodněně k různým cenám 
nemovité věci, a to pouze v návaznosti na osobu oprávněnou z VB. 
Nový návrh tuto disproporci odstraňuje. 
 
Z tohoto důvodu nepovažujeme za správné doplnit požadovaný text do 
zákona, jedná se spíše o nepochopení základního principu ocenění. 
 

  5. Z Připomínka k čl. I bod 13, § 16b odst. 6 

Požadujeme upravit ustanovení § 16b odst. 6 následovně: 

„(6) Ocenění podle odstavců 2 až 5 se pro daňové účely neuplatní, lze-
li cenu věcného břemene zjistit z rozhodnutí příslušného orgánu.“ 

Odůvodnění: 

Jedná se o upřesnění formulace, která by jinak teoreticky postihovala 
veškerá vyvlastňovací řízení, na základě kterých dochází k určení ceny 
vyvlastňovaného věcného břemene. V případě, že účastník řízení by se 
chtěl obrátit na správní soud, pak by teoreticky znalec nemohl 
postupovat dle odst. 2 až 5, protože cenu určil už vyvlastňovací úřad ve 
svém rozhodnutí, jež nabylo právní moci. Navrhujeme ustanovení 
zpřesnit, a to tak, že se ustanovení odstavce použije pouze pro daňové 
účely. 

Akceptováno jinak.  
Text upraven: 
 

 „(6) Lze-li cenu věcného břemene zjistit z rozhodnutí 
příslušného orgánu, ocenění podle odstavců 2 až 5 se nepoužije, vyjma 
odůvodněných případů.“ 
 

6. Z Připomínka k čl. I bod 13, § 16b odst. 7 

Požadujeme upravit ustanovení § 16b odst. 7 následovně: 

„(7) Věcné Pprávo zřízené jinak než věcným břemenem, obdobné 
služebnosti nebo reálnému břemenu, se oceňuje podle odstavců 1 až 6 
dle povahy daného věcného práva.“ 

Odůvodnění: 

Jedná se o nepřesnou formulaci, z které není patrné o jaká práva zřízená 
jinak než věcným břemenem, obdobná služebnosti nebo reálnému 
břemenu, se má jednat. Za obdobné právo se totiž v souladu s ustálenou 

Neakceptováno. 
 
Jedná se o text převzatý z dosavadní platné právní úpravy, který není 
novelizován a je pouze doplněn slovy “dle povahy daného práva“ 
 
Jedná se o smluvně sjednaná práva s obdobným obsahem jako VB 
spjatá s nemovitou věci, jako osobní závazek, která nejsou u zapsána do 
katastru nemovitostí. Právo nájmu je poskytnutí užívání cizí věci, které 
je řešeno samostatně v občanském zákoníku, proto nelze nájem 
považovat za právo obdobnému VB. 
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judikaturou považuje právo nájmu, které však nemá povahu věcného 
práva a je právem obligačním. Navrhujeme ustanovení omezit pouze na 
věcná práva zřízená jinak než věcným břemenem, obdobné služebnosti 
nebo reálnému břemenu, a vyloučit tak možnou aplikaci §16b na 
nájemní vztahy, a to i vzhledem k názvu tohoto ustanovení.  

  7. Z Připomínka k čl. I – doplnění nového bodu 16 

Požadujeme, aby bylo samostatně upraveno ocenění věcných břemen 
pro stavby technické infrastruktury zřizované ve veřejném zájmu, proto 
navrhujeme za novelizační bod 15 doplnit nový novelizační bod 16 v 
následujícím znění: 

16. Za § 16c se vkládá nový § 16d, který včetně nadpisu zní:  

„§ 16d 

Ocenění věcných břemen pro stavby technické infrastruktury 
zřizované ve veřejném zájmu 

Způsob ocenění věcného břemene pro stavby technické infrastruktury 
zřizované ve veřejném zájmu stanoví vyhláška.“ 

Odůvodnění: 

V RIA předkladatel novely zákona popisuje důvody vedoucí 
k předložení této novely. Mezi hlavními důvody je tlak odborné 
veřejnosti ohledně nejasnosti použití určitého ustanovení zákona  
k oceňování majetku. Výsledkem této situace je špatné či chybné 
ocenění. Novela podle předkladatelů má přinést zlepšení a zkvalitnění 
cenových výstupů. V oblasti výstavby technické infrastruktury stávající 
znění zákona o oceňování majetku prodlužuje tuto výstavbu, a to  
s ohledem na výrazně odlišná ocenění totožného věcného břemene za 
použití stejného zákona o oceňování majetku. 

Domníváme se, že ministerstvem předložená novela tento stav nezlepší. 
Je tedy nezbytné stanovit jasná, transparentní pravidla pro oceňování 
věcných břemen pro stavby technické infrastruktury zřizované 
ve veřejném zájmu. Provozovatel (investor) těchto staveb si ve většině 
případů nemůže zvolit trasu výstavby a jednání s vlastníky pozemků 
z důvodu předkládání zcela odlišných (lišících se v řádu desítek tisíc 
korun) ocenění totožných věcných břemen, která jsou pro výstavbu 
těchto staveb nezbytná, se značně časově prodlužují.  

Řešením této neutěšené situace se jeví samostatné ustanovení upravující 
ocenění věcných břemen pro tyto stavby, tj. stavby technické 
infrastruktury zřizované ve veřejném zájmu.  

Neakceptováno.  
Bude řešeno ve vyhlášce – viz výše připomínka č.4. 
 
Návrhu počítá také se samostatnou úpravou oceňování věcných břemen 
v souvislosti s výstavbou technické infrastruktury (komunikace a inž. 
sítě) staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací, která bude řešena až 
v prováděcí vyhlášce. U těchto věcných břemen byl, při vypořádání této 
připomínky, předjednán zjednodušený výpočet použitím koeficientu 
zohledňující míru omezení vlastnického práva s mírou kapitalizace 
rovnou jedné a koeficientů zohledňujících charakter daného odvětví, do 
kterého stavba náleží. 
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Stejně tak i jednoznačné nastavení použití samostatného ustanovení 
k ocenění věcných břemen pro tyto stavby daným způsobem, tj. cenou 
zjištěnou podle tohoto ustanovení. Z povahy těchto věcných břemen 
vyplývá, že je nelze ocenit ani obvyklou cenou ani tržní hodnotou. 

    B. Zásadní připomínka k Důvodové zprávě, k části II. Zvláštní 
část 

 

1. Z Připomínka k odůvodnění  čl. I bod 14, § 16c 

Požadujeme vypustit z odůvodnění ochranná pásma. Text odůvodnění 
požadujeme od 4. věty vypustit. Obdobnou  úpravu navrhujeme provést 
i  v RIA.  

„Důvod pro zavedení ocenění věcného břemene jako závady na 
nemovité věci vyplynul z potřeby objektivního ocenění věcného 
břemene, nebo jiného věcného práva, pro určení ceny nemovité věci 
zatížené těmito právy. Újma povinného z věcného břemene v mnohých 
případech se neshoduje s užitkem oprávněného. Z tohoto hlediska bude 
nově zaveden termín „újma“ vlastníka nemovité věci, která se určí jako 
ztráta užitku nemovité věci v návaznosti na její zatížení věcným 
břemenem. Novela zákona o oceňování majetku řeší i problém při 
zřizování staveb technické infrastruktury, kdy již v územním řízení 
dochází ze zákona k vymezení ochranného pásma sítě a teprve následně 
mají provozovatelé sítě povinnost sjednat s vlastníkem nemovité věci 
služebnost inženýrské sítě. Ve většině případů jsou zákonná ochranná 
pásma většího rozsahu než sjednávané služebnosti. V tomto případě 
novela zákona o oceňování majetku umožňuje zohlednit v ceně 
nemovité věci i tato ochranná pásma, pokud se podílejí na snížení jejího 
využití, lze tedy zohledňovat nejen soukromoprávní, ale i veřejnoprávní 
omezení nemovité věci.“ 

Odůvodnění: 

V případě, že předkladatel novely zákona má v úmyslu v souladu s 
odůvodněním ustanovení § 16c zohlednit v ceně nemovité věci i 
ochranná pásma vznikající při zřizování staveb technické infrastruktury, 
pak daný záměr neodpovídá textu ustanovení § 16c. Ochranná pásma z 
hlediska práva nelze považovat za „jiná věcná práva zřízená ze 
zákona“. 

Akceptováno jinak. 
Úpravou textu ustanovení § 16c a v důvodové zprávě je zdůrazněno, že 
se tento § nepoužije pro zřizování věcných břemen. Tento § je důležitý 
pro ocenění pozemku pro daňové účely, protože poplatníci namítají 
„neférovou“ výši daně. 
 
Text ustanovení v návrhu zákona a k němu příslušející text ve Zvláštní 
části Důvodové zprávy byl upraven takto: 
 

 „§ 16c 
Ocenění závady na nemovité věci 

(1) Zatěžuje-li nemovitou věc věcné břemeno nebo právo zřízené jinak 
než věcným břemenem, obdobné služebnosti nebo reálnému břemenu 
(dále jen „závada“), sníží ocenění této závady v případě určování ceny 
nemovité věci její hodnotu. Závada se ocení v závislosti na výši roční 
újmy vlastníka nemovité věci související s tímto zatížením.  
(2) Pro účely tohoto zákona se za závadu nepovažuje  
a) právo, které podstatně neomezuje vlastnické nebo uživatelské právo 
k nemovité věci a nemá tak významný vliv na výši její ceny, 
b) zástavní právo, 
c) zadržovací právo, 
d) nájem, 
e) pacht a 
f) právo stavby.   
(3) Výše roční újmy se určí jako rozdíl mezi výší ročního užitku 
plynoucího z nemovité věci bez zatížení závadou a výší ročního užitku 
z nemovité věci se zatížením závadou.  
(4) Pro určení ročního užitku vlastníka nemovité věci a způsobu jeho 
výpočtu se použije obdobný postup jako v § 16b. Podrobnosti postupu 
ocenění závady, stanovení míry kapitalizace podle druhu závady a 
zatížené nemovité věci, stanoví vyhláška.“. 
 
Odůvodnění: 
K bodu 15 (K § 16c) 
Pro určení ceny nemovité věci zatížené věcným břemenem nebo jiným 

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



25 
 

právem obdobným služebnosti nebo reálnému břemenu, které bylo 
zřízeno jinak než věcným břemenem (např. ochranná nebo 
bezpečnostní pásma), bylo nově upraveno ocenění těchto zatížení jako 
závady na nemovité věci. Závada je, pro účely oceňování, vymezena 
negativně. Za závadu se nepovažuje takové právo, které nemá 
významný vliv na výši sjednané ceny nemovité věci, dále je vyloučeno 
zástavní právo, zadržovací právo, nájem, pacht a právo stavby. 
Vyloučení práva stavby vyplynulo z charakteru tohoto práva. Na 
základě ustanovení § 10 odstavce 1 tohoto zákona, se omezení užívání 
pozemku právem stavby již zohledňuje v prováděcí vyhlášce k zákonu. 
Promítnutí ceny závady do ceny nemovité věci vyplynulo z potřeby 
jejího objektivního ocenění. Závada bude určována z pohledu vlastníka 
zatížené nemovité věci, a to na základě roční újmy, která se určí jako 
rozdíl mezi ročním užitkem vlastníka z nemovité věci bez zatížení a se 
zatížením závadou. Postup výpočtu ceny závady, určení ročního užitku 
určí prováděcí vyhláška. Předmětné ustanovení se nepoužije pro 
zřizování věcných břemen. 

    C. Doporučující připomínka ke stávajícímu znění  

1. D Připomínka k  § 33 odst. 2 a odst. 3 

V odstavci 2 doporučujeme vypustit 2. větu a v odstavci 3 do druhé 
věty doplnit slova „obecním úřadům“ následovně: 

 „(2) Obce mohou v rozsahu a za podmínek uvedených v § 10 stanovit 
obecně závaznou vyhláškou ceny stavebních pozemků v cenových 
mapách. Pro tento účel prodávající při prodeji stavebního pozemku 
zašle obci, na jejímž území pozemek leží, a to jen v případech a za 
podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou obce, informaci o 
jeho sjednané ceně za m2, o parcelním čísle a názvu katastrálního 
území.“ 

(3) Finanční úřady shromažďují v daňových spisech obsažené údaje o 
cenách zjištěných při oceňování nemovitých věcí a o cenách sjednaných 
za tyto nemovité věci v případě jejich prodeje. Finanční úřady 
předávají údaje obecním úřadům, Ministerstvu financí a Českému 
statistickému úřadu.“ 

Odůvodnění: 

Doporučujeme zbavit občany deklarované povinnosti předávat 
požadované údaje obci, která je v reálné praxi problematicky 
naplňována, když údaje o cenách nemovitostí mají za povinnost dle 
odst. 3 shromažďovat finanční úřady, které je vedle MF a ČSÚ mohou 

Neakceptováno. 
Předávání požadovaných údajů obecním úřadům ze strany finančních 
úřadů není přípustné, protože údaje jsou neveřejné a současně je 
potřeba respektovat mlčenlivost stanovenou zákonem, zde konkrétně 
zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.  

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



26 
 

předávat i na obecní úřady. 

16.  Kancelář prezidenta 
republiky 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

17.  Kancelář Poslanecké 
sněmovny 

    

18.  Kancelář Senátu     

19.  Kancelář veřejného 
ochránce práv 

    

20.  Komora auditorů ČR     

21.  Komora daňových 
poradců ČR 

    

22.  Konfederace umění 
a kultury 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

23.  Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

    

24.  Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

25.  Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

  V rámci připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme, že 
k návrhu nemáme připomínky. 
 
Současně však považujeme za nutné upozornit, že z pohledu zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, způsobí dle našeho názoru změna terminologie a zavedení 
definice tržní hodnoty komplikace při aplikaci § 18 odst. 2 tohoto 
zákona, který stanoví, že „při úplatném převodu majetku se cena 
sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, 
nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí 
být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od 
ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné“.   
Na základě tohoto návrhu zákona se bude obvyklá cena určovat ze 
sjednaných cen porovnáním a v případě, že nebude možné určit cenu 
obvyklou, ocenění se majetek tržní hodnotou.  
Z praktického pohledu nakládání s majetkem územního samosprávného 

Bere se na vědomí. 
 
 
 
K upozornění: 
Na základě e-mailu ze dne 12. 11. 2018 Ministerstva financí (Ing. Petra 
Poláka, vedoucího oddělení Oceňování majetku, odbor Majetkové daně 
a oceňování) bylo Ministerstvo vnitra (Mgr. Petra Sokolová, odbor 
legislativy a koordinace předpisů, oddělení vnější legislativy) požádáno 
o zvážení a sdělení, zda je potřebné upozornění KÚ Jihomoravského 
kraje zapracovat změnou do zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Ministerstvo vnitra e-mailem ze dne 14. 11. 2018 v obecné rovině 
sdělilo, že na navrhovanou novelu zákona o oceňování majetku není 
nutné reagovat novelizací zákonů upravujících územní samosprávné 
celky. Zastává v dané věci výklad, že vazba mezi zákony o územních 
samosprávných celcích a zákonem o oceňování majetku není zcela 
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celku máme za to, že značnou část majetku nebude možné ocenit cenou 
obvyklou, a to z důvodu absence realizovaných prodejů stejných nebo 
srovnatelných věcí (s ohledem na jeho charakter a specifika), a bude 
tedy nutné stanovit tržní hodnotu. Ovšem ustanovení § 18 odst. 2 
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, mluví pouze o ceně obvyklé a nutnosti zdůvodnění v případě 
odchylky od takto stanovené ceny se sankcí případné neplatnosti 
právního jednání.  
S ohledem na výše uvedené by bylo vhodné, aby současně došlo 
k úpravě terminologie v zákoně č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (stejná úprava terminologie by 
byla třeba i v případě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů). 
 
V případě, že by se tak nestalo, mohlo by přijetí předloženého návrhu 
zákona způsobit územním samosprávným celkům komplikace při 
nakládání s majetkem.  
 
Závěr 
Zvážit zapracování změn terminologie i do zákona č. 129/2000 Sb. 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

automatická. 

26.  Krajský úřad 
Karlovarského kraje 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

27.  Krajský úřad Kraje 
Vysočina 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

28.  Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

29.  Krajský úřad 
Libereckého kraje 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

30.  Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 

1. D K § 2 
Doporučujeme zvážit úpravu terminologie v zákoně č. 129/2000 Sb. 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákoně 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
v návaznosti na zavedení nového způsobu oceňování majetku tržní 
hodnotou. 

Neakceptováno.  
Na základě e-mailu ze dne 12. 11. 2018 Ministerstva financí (Ing. Petra 
Poláka, vedoucího oddělení Oceňování majetku, odbor Majetkové daně 
a oceňování) bylo Ministerstvo vnitra (Mgr. Petra Sokolová, odbor 
legislativy a koordinace předpisů, oddělení vnější legislativy) požádáno 
o zvážení a sdělení, zda je potřebné doporučující připomínku KÚ 
Moravskoslezského kraje zapracovat změnou do zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ministerstvo vnitra e-mailem ze dne 14. 11. 2018 v obecné rovině 
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sdělilo, že na navrhovanou novelu zákona o oceňování majetku není 
nutné reagovat novelizací zákonů upravujících územní samosprávné 
celky. Zastává v dané věci výklad, že vazba mezi zákony o územních 
samosprávných celcích a zákonem o oceňování majetku není zcela 
automatická. 

2. D K § 16b  
Doporučujeme jednoznačně stanovit, zda se současně s věcnými 
břemeny oceňují i zákonná ochranná pásma, a to především u 
služebností inženýrských sítí.  

Neakceptováno. 
Ochranná pásma vznikají na základě jiných právních skutečností. Při 
ocenění věcného břemena se vychází pouze z rozsahu sjednaného ve 
smlouvě.   

  Závěr  
Prosíme o zapracování těchto připomínek. 

 

31.  Krajský úřad 
Olomouckého kraje 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

32.  Krajský úřad 
Pardubického kraje 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

33.  Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

34.  Krajský úřad 
Středočeského kraje 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

35.  Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

  K předloženému materiálu máme následující připomínku:  

1. Z K čl. I bodu 2. materiálu 
 
Požadujeme doplnění bodu 2 tak, že na konec nově vkládaného 
odstavce bude doplněn takto: 
 
„Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadovaná částka, 
za kterou by měly být majetek nebo služba směněny v tuzemsku ke dni 
ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v 
obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, 
po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, 
uvážlivě a nikoli v tísni. Principem tržního odstupu se rozumí, že 
účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný vztah a 
jednají vzájemně nezávisle. Při stanovení tržní hodnoty je nutné 
zohlednit, zda ochotný prodávající je či není plátcem daně z 
přidané hodnoty a zda poskytnutí oceňované služby nebo 
oceňovaného majetku podléhá dani z přidané hodnoty a výslovně 
uvést tržní cenu bez daně z přidané hodnoty a včetně daně z 
přidané hodnoty.“ 
 
Odůvodnění: 

Neakceptováno - vysvětleno. 
Požadavek jde mimo systémový rámec zákona o oceňování majetku. 
Doplňující text nelze vložit zejména z těchto důvodů:  

• zákonem se stanoví pouze (hlavní) principy přístupu k určení 
tržní hodnoty,  

• navrhovaný doplňující text nebere v úvahu všechny činitele 
a motivy související s daní z přidané hodnoty (DPH), a není 
v souladu s přijatými judikáty v dané věci, 

• teprve na základě dostupných údajů o prodejích srovnatelných 
věcí s věcí oceňovanou, které jsou v rámci trhu objektivně 
k dispozici, se oceňovatel rozhoduje, jaký přístup použije tak, 
aby odpovídal oceňované věci a požadavkům zadavatele,  

• jak je zřejmé z čl. I bodu 2 odstavce (4), povinností 
oceňovatele je, aby v příslušné dokumentaci osvětlil přístup 
k ocenění tržní hodnotou. 

 
Podrobnější náležitosti bude řešit prováděcí vyhláška. 
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Podle platné právní úpravy je proti nedávnému stavu velké množství 
poskytovaného nemovitého majetku, který podlého dani z přidané 
hodnoty a znalci otázku daně z přidané hodnoty odmítají ve znaleckém 
ocenění řešit. Je ale zásadní rozdíl, pokud je prodávána nemovitost 
osvobozená od daně z přidané hodnoty, a je poměrně významnou 
okolností pro určení tržní hodnoty, zda prodávaná nemovitost splňuje 
podmínky pro osvobození od daně z přidané hodnoty či nikoli. Pro 
prodávajícího je rozhodující, kolik z ceny mu skutečně zůstane a kolik 
pouze na dani z přidané hodnoty vybral pro stát. Podle toho se také 
rozhodne, zda za cenu, která mu zůstane, bude ochoten prodat. 
Problematika souvisí také s daní z nabytí nemovitých věcí, která se 
podle aktuální právní úpravy a aktuálního právního názoru stanoveného 
Nejvyšším správním soudem vyměřuje z cen bez daně z přidané 
hodnoty. 
 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
Zdvořile žádáme o zapracování připomínky. 
 

36.  Krajský úřad 
Zlínského kraje 

  K materiálu „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění pozdějších předpisů“ č. j. MF-19490/2018/2602-7, 
uplatňujeme následující zásadní a doporučující připomínky. 

 

1. Z k čl. I. bodu 7: Doporučujeme odstranit gramatickou chybu ve znění 
§ 10 nového odst. 5. 
Odůvodnění: Ve větě „V případě zjištěného nesouladu mezi skutečným 
stavem oceňovaného pozemku a jeho zařazením do cenové mapy 
stavebních pozemků mezi porovnatelné stavební pozemky, nelze jeho 
cenu z cenové mapy stavebních pozemků použít a při oceňování 
takového pozemku se vychází ze skutečného stavu… .“ nemá být čárka 
mezi slovy „pozemku“ a „nelze“. Věta by měla znít „V případě 
zjištěného nesouladu mezi skutečným stavem oceňovaného pozemku a 
jeho zařazením do cenové mapy stavebních pozemků mezi porovnatelné 
stavební pozemky nelze jeho cenu z cenové mapy stavebních pozemků 
použít, a při oceňování takového pozemku se vychází ze skutečného 
stavu…“ 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 

2. Z k čl. I. bodu 12: Doporučujeme odstranit písařskou chybu v § 16a 
odst. 2.  
Odůvodnění: Namísto „sezjistí“ má být „se zjistí“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 

3. D K čl. I. bod 2: V § 2 zákona v nově doplněném odst. 3 se užívá 
některých výrazů obvyklých ve znaleckých posudcích, aniž by 
všechny tyto byly v návrhu zákona definovány. Doporučujeme 
definice doplnit.  

Akceptováno jinak.  
Text bude doplněn do důvodové zprávy k čl. I. bod 2 v následujícím 
smyslu:   
„Náležitým marketingem se rozumí, že majetek nebo služba byly po 
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Odůvodnění: Co je „princip tržního odstupu“ definuje poslední věta § 2 
odst. 3 zákona ve znění návrhu, ale jaký marketing lze považovat za 
„náležitý“ zákon nevysvětluje.  

dostatečně dlouhou dobu, podle jejich povahy, nabízeny na trhu.“. 

  Závěr:  Zásadní připomínky požadujeme akceptovat a ostatní 
připomínky zohlednit.  

 

37.  Nejvyšší kontrolní 
úřad 

    

38.  Nejvyšší soud   Bez připomínek Bere se na vědomí. 

39.  Nejvyšší správní 
soud 

    

40.  Nejvyšší státní 
zastupitelství 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

41.  Notářská komora ČR     

42.  Rada pro rozhlasové 
a televizní vysílání 

    

43.  Sdružení místních 
samospráv ČR 

1. Z Připomínka čl. I, bodu 2. 
Návrh zavádí možnost oceňování tržní hodnotou, neboť podobný 
institut (spojený s pojmy ochotný kupující a ochotný prodávající) podle 
odůvodnění používají někteří znalci již dnes. Chápeme úmysl reagovat 
na tuto skutečnost zákonnou úpravou, předložený návrh by ale způsobil 
legislativně aprobovaný terminologický nesoulad. 
Podstatou tržní hodnoty je, že vzniká v takzvaném spontánním tržním 
řádu, který se neustále dynamicky vyvíjí, přičemž díky úsilí všech 
tržních aktérů o maximalizaci užitku může reagovat na velké množství 
nejrůznějších informací, kterými nemůže v jejich souhrnu disponovat 
žádný jednotlivec (viz zejména HAYEK, Friedrich A. von. Právo, 
zákonodárství a svoboda: nový výklad liberálních principů 
spravedlnosti a politické ekonomie. 2. vyd. Praha: Academia, 1994. 
ISBN 80-200-0241-3; dále také ROTHBARD, Murray Newton. Etika 
svobody. Praha: Liberální institut, 2009. ISBN 978-80-86389-55-4 
nebo VON MISES, Ludwig. Liberalismus. Praha: Ekopress, 1998. ISBN 
80-861-1908-4.) 
Tržní hodnota se tak neustále proměňuje a přesně jí může určit pouze 
reálná tržní směna v určitém čase, nikoliv odborník na základě svých 
znalostí a výpočtů. Vůbec pak není možné určit postup ke stanovení 
tržní hodnoty legislativně, jak má činit vyhláška na základě 
navrhovaného znění § 2 odst. 4. 
Navrhujeme tedy z důvodu odstranění výše uvedeného 
terminologického rozporu pojem tržní hodnota v celém návrhu 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Výraz hodnota znamená pohled do budoucnosti. Z toho důvodu 
nepovažujeme za žádoucí pojem „tržní hodnota“ dále upravovat 
zpřesňujícími adjektivy ve smyslu připomínky. 
Tržní hodnota je vždy spojena s nějakými předpoklady či odhady, které 
oceňovatel zvažuje. 
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zákona nahradit pojmem předpokládaná tržní hodnota či 
odhadovaná tržní hodnota.  

    Osoba oprávněná k vypořádání připomínek 
Mgr. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR 
tajemnik@smscr.cz, hruby@smscr.cz   

 

44.  Správa státních 
hmotných rezerv 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

45.  Svaz měst a obcí   Bez připomínek Bere se na vědomí. 

46.  Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

1. Z Návrh na změnu: K čl. I bodu 1 

V § 2 odst. 1 se čárka za slova „, nebo podle odstavce 2“ nahrazuje 
písmenem „a“ a část „a za slova „určí se“ se vkládají slova „ze 
sjednaných cen““ se zrušuje. 
Úplné znění ustanovení 

1. V § 2 odst. 1 se ve větě první za slova „oceňují obvyklou cenou“ 
vkládají slova „, nebo podle odstavce 2“ ,a ve větě poslední se slovo 
„věci“ nahrazuje slovy „majetku a služby“ a za slova „určí se“ se 
vkládají slova „ze sjednaných cen“.  
 
Odůvodnění 

V praxi bude zjišťování sjednaných cen značně obtížné, ne-li 
nerealizovatelné.  Sjednané ceny lze na příslušném katastrálním úřadě 
zjistit pouze ve vztahu k nemovitostem, o kterých se ví, že byly 
obchodovány a zpravidla nelze zjistit jejich stav nebo  vybavení. Navíc 
v některých  menších obcích dochází jen k několika prodejům ročně, 
přičemž  často jde o  velmi rozdílné nemovitosti.  Ocenění obvyklou 
cenou proto může být v praxi téměř nereálné. Znalci navíc přibude 
komplikace se zdůvodněním neurčení obvyklé ceny, aby mohl 
pokračovat podle odst. (2) a ocenit majetek tržní hodnotou.  Nárůst 
pracnosti na straně znalce pak může mít vliv na cenu znaleckého 
posudku a také může znamenat časovou prodlevu při zpracování 
znaleckého posudku. 

Vysvětleno. 
Při stanovení obvyklé ceny již v současnosti bylo nutné vycházet 
z realizovaných prodejů, tedy ze „sjednaných cen“.  
Předmětný vložený text je pouze upřesněním odstraňujícím 
pochybnosti a zajišťujícím jednoznačný přístup ke stanovení obvyklé 
ceny. 
V uvedených případech by oceňovatel dle současné legislativy nebyl 
schopen ocenění obvyklou cenou provést. Novela zákona o oceňování 
majetku však umožňuje použití ocenění tržní hodnotou. V odůvodnění 
uvedená argumentace tak postrádá logický základ. 

2. Z Návrh na změnu: K čl. I bod 14 (odůvodnění, RIA) 

Navrhujeme vypustit z odůvodnění ochranná pásma. Stejnou 
úpravu navrhujeme i v RIA. 
 

Odůvodnění 

V případě, že předkladatel novely zákona má v úmyslu v souladu 
s odůvodněním ustanovení § 16c zohlednit v ceně nemovité věci i 

Akceptováno jinak.  
 
Text ustanovení v návrhu zákona a k němu příslušející text ve Zvláštní 
části Důvodové zprávy byl upraven takto: 
 

 „§ 16c 
Ocenění závady na nemovité věci 

(1) Zatěžuje-li nemovitou věc věcné břemeno nebo právo zřízené jinak 
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ochranná pásma vznikající při zřizování staveb technické infrastruktury, 
pak daný záměr neodpovídá textu ustanovení § 16c. Ochranná pásma 
z hlediska práva nelze považovat za „jiná věcná práva zřízená ze 
zákona“.  

než věcným břemenem, obdobné služebnosti nebo reálnému břemenu 
(dále jen „závada“), sníží ocenění této závady v případě určování ceny 
nemovité věci její hodnotu. Závada se ocení v závislosti na výši roční 
újmy vlastníka nemovité věci související s tímto zatížením.  
(2) Pro účely tohoto zákona se za závadu nepovažuje  
a) právo, které podstatně neomezuje vlastnické nebo uživatelské právo 
k nemovité věci a nemá tak významný vliv na výši její ceny, 
b) zástavní právo, 
c) zadržovací právo, 
d) nájem, 
e) pacht a 
f) právo stavby.   
(3) Výše roční újmy se určí jako rozdíl mezi výší ročního užitku 
plynoucího z nemovité věci bez zatížení závadou a výší ročního užitku 
z nemovité věci se zatížením závadou.  
(4) Pro určení ročního užitku vlastníka nemovité věci a způsobu jeho 
výpočtu se použije obdobný postup jako v § 16b. Podrobnosti postupu 
ocenění závady, stanovení míry kapitalizace podle druhu závady a 
zatížené nemovité věci, stanoví vyhláška.“. 
 
Návrh počítá také se samostatnou úpravou oceňování věcných břemen 
v souvislosti s výstavbou technické infrastruktury (komunikace a inž. 
sítě) staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací, která bude řešena až 
v prováděcí vyhlášce. U těchto věcných břemen byl, při vypořádání této 
připomínky, předjednán zjednodušený výpočet použitím koeficientu 
zohledňující míru omezení vlastnického práva s mírou kapitalizace 
rovnou jedné a koeficientů zohledňujících charakter daného odvětví, do 
kterého stavba náleží. 
 
Odůvodnění: 
K bodu 15 (K § 16c) 
Pro určení ceny nemovité věci zatížené věcným břemenem nebo jiným 
právem obdobným služebnosti nebo reálnému břemenu, které bylo 
zřízeno jinak než věcným břemenem (např. ochranná nebo 
bezpečnostní pásma), bylo nově upraveno ocenění těchto zatížení jako 
závady na nemovité věci. Závada je, pro účely oceňování, vymezena 
negativně. Za závadu se nepovažuje takové právo, které nemá 
významný vliv na výši sjednané ceny nemovité věci, dále je vyloučeno 
zástavní právo, zadržovací právo, nájem, pacht a právo stavby. 
Vyloučení práva stavby vyplynulo z charakteru tohoto práva. Na 
základě ustanovení § 10 odstavce 1 tohoto zákona, se omezení užívání 
pozemku právem stavby již zohledňuje v prováděcí vyhlášce k zákonu. 
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Promítnutí ceny závady do ceny nemovité věci vyplynulo z potřeby 
jejího objektivního ocenění. Závada bude určována z pohledu vlastníka 
zatížené nemovité věci, a to na základě roční újmy, která se určí jako 
rozdíl mezi ročním užitkem vlastníka z nemovité věci bez zatížení a se 
zatížením závadou. Postup výpočtu ceny závady, určení ročního užitku 
určí prováděcí vyhláška. Předmětné ustanovení se nepoužije pro 
zřizování věcných břemen. 

  3. Z Návrh na změnu: Doplnění nového ustanovení § 16d 

Navrhujeme samostatně upravit ocenění věcných břemen pro 
stavby technické infrastruktury zřizované ve veřejném zájmu 
doplněním nového ustanovení § 16d, který předjímá specifickou 
právní úpravu tohoto typu staveb samostatnou vyhláškou. 
Úplné znění ustanovení 

§ 16d 
Ocenění věcných břemen pro stavby technické infrastruktury 

zřizované ve veřejném zájmu 
Způsob ocenění věcného břemene pro stavby technické 

infrastruktury zřizované ve veřejném zájmu stanoví 
vyhláška. 

 

Odůvodnění 

V RIA předkladatel novely zákona popisuje důvody vedoucí k 
předložení této novely. Mezi hlavními důvody je tlak odborné 
veřejnosti ohledně nejasnosti použití určitého ustanovení zákona k 
oceňování majetku. Výsledkem této situace je špatné či chybné 
ocenění. Novela podle předkladatelů novely zákona má přinést zlepšení 
a zkvalitnění cenových výstupů. V oblasti výstavby technické 
infrastruktury stávající znění zákona o oceňování majetku prodlužuje 
tuto výstavbu, a to s ohledem na výrazně odlišná ocenění téhož věcného 
břemene za použití stejného zákona o oceňování majetku. 

Domníváme se, že předložená novela tento stav nezlepší, a proto je 
v souladu s RIA nezbytné stanovit jasná pravidla pro oceňování 
věcných břemen pro stavby technické infrastruktury zřizované ve 
veřejném zájmu, kde provozovatel (investor) těchto staveb si ve většině 
případů nemůže zvolit trasu výstavby a jednání s vlastníky pozemků z 
důvodu předkládání zcela odlišných (lišících se až v řádech deseti tisíců 
korun) ocenění věcných břemen, která jsou pro výstavbu těchto staveb 
nezbytná, se výrazně časově prodlužují.  

Řešením této situace se nám jeví samostatné ustanovení upravující 

 
Neakceptováno. 
Zákon je obecnou právní normou, která neupravuje postupy ocenění 
podle toho, zda jsou, či nejsou ve veřejném zájmu. Při návrhu se počítá 
se samostatnou úpravou oceňování věcných břemen v souvislosti s 
výstavbou technické infrastruktury (komunikace a inž. sítě), která bude 
řešena až v prováděcí vyhlášce. U těchto věcných břemen byl, při 
vypořádání této připomínky, dohodnut zjednodušený výpočet použitím 
koeficientu zohledňující míru omezení vlastnického práva s mírou 
kapitalizace rovnou jedné. 
Z tohoto důvodu nepovažujeme za správné doplnit požadovaný text do 
zákona, jedná se spíše o nepochopení základního principu ocenění. 
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ocenění věcných břemen pro tyto stavby. Stejně tak i jednoznačné 
stanovení použití takového ustanovení daným způsobem, tj. cenou 
zjištěnou podle tohoto ustanovení. Z povahy těchto věcných břemen je 
nelze ocenit ani obvyklou cenou ani tržní hodnotou. 

47.  Technologická 
agentura 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

48.  Úřad národní 
rozpočtové rady 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

49.  Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

50.  Úřad pro přístup 
k dopravní 
infrastruktuře 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

51.  Úřad pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

    

52.  Úřad vlády ČR – 
Rady pro výzkum, 
vývoj a inovace 

    

53.  Úřad vlády ČR – 
Zmocněnec vlády 
pro lidská práva 

    

54.  Úřad průmyslového 
vlastnictví 

  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

55.  Ústavní soud     

Ostatní připomínková místa v eKLEP - neoslovená 

 Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

 Z Obecná připomínka  

Obecně lze uvítat snahu a úsilí o začlenění oceňování na tržních 
principech do právního řádu České republiky, což je v principu správný 
a progresivní krok, který při správné aplikaci povede ke zjednodušení a 
zpřehlednění situace v oblasti oceňování a pomůže všem subjektům, 
které oceňování využívají v praxi. Jde jak o zpracovatele, tak o 
uživatele na úrovni soukromé či státní správy. 
Bohužel dle našeho názoru předkládaný návrh kýžené zjednodušení, 
zpřehlednění nepřináší, a to zejména z těchto důvodu: 
 
 

 
Neakceptováno, vysvětleno. 
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• Zákon definuje tržní hodnotu jako alternativu k ceně obvyklé 
jenom tehdy, když cenu obvyklou nelze určit a zavádí ji jako náhradní 
bázi hodnoty a tím užití tržní hodnoty výrazně omezuje. V zemích 
Evropské unie není běžné, aby zákon definoval dvě kategorie tržní 
hodnoty, aniž by jasně vymezil jejich konkrétní účel využití v praxi.  
 
 
 
• Zásadní principy úpravy tržní hodnoty a obvyklé ceny musí 
být upraveny přímo zákonem a platit dlouhodobě z důvodu vyšší míry 
právní jistoty, nikoli vyhláškou, jak je navrhováno.  
 
 
 
• Novela zákona neřeší návaznost a dopady související právní 
normy například na zákon o dluhopisech, zákon o spotřebitelském 
úvěru, nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.575/2013, zákon 
o účetnictví a další. 
 
 
 
• Z oborného hlediska je též zásadně omezující požadavek na 
využití pouze sjednaných cen, což vylučuje používání nabídkových cen, 
které se dlouhodobě osvědčilo a je běžnou praxí. Například je zcela 
evidentní, že při dodržení požadavku v návrhu na využití pouze 
realizovaných cen, by nebylo možné ocenit správně cenou obvyklou 
jednotky v nově vznikajících developerských projektech, protože se 
kupní smlouvy dostávají do katastru nemovitostí s cirka dvouletým 
zpožděním. To může vést k podhodnocení a tím ke zhoršení 
dostupnosti bydlení v období růstu cen, a naopak nadhodnocení v 
případě jejich poklesu s negativním dopadem na hospodaření bank.   
 
 
 
Na základě výše uvedeného nedoporučujeme takto navrženou novelu 
zákona realizovat. Naopak podporujeme provedení detailní analýzy 
všech dopadů změn a nejlépe přípravu komplexnější úpravy 
zákona, která by kromě jiného definovala použití hodnot a cen pro 
jednotlivé účely (bankovnictví, daně, účetnictví, soudy atd.) a jsme 
připraveni prostřednictvím našich odborníků se takové přípravy 
zúčastnit. 

tato připomínka je zásadní  

Připomínku nelze akceptovat, protože je založena na směšování či 
zaměňování dvou odlišných pojmů. Obvyklá cena není totéž co tržní 
hodnota.  
 
 
 
 
Nesouhlasíme s tím, že by zásadní a obecné principy tržní hodnoty a 
obvyklé ceny nebyly upraveny přímo zákonem, a že navrhujeme 
provést jejich úpravu až vyhláškou. Odůvodnění je uvedeno v úvodní 
pasáži tohoto vypořádacího bloku. 
 
 
Nesouhlasíme, jedná se o argumentačně nepodložený názor. Ve vztahu 
k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, jde jak v případě 
zákona o dluhopisech, tak zákona o spotřebitelském úvěru o zákony 
speciální. Řešení návaznosti, či spíše potřeby úpravy příslušných 
ustanovení navazujících na zákon o oceňování majetku, nebylo 
ze strany příslušných útvarů MF, v jejichž kompetenci zákon 
o dluhopisech a zákon o spotřebitelském úvěru je, požadováno. 
 
Nesouhlasíme. Není nám známo, že by se jednalo o dlouhodobou praxi, 
protože teprve nyní je do zákona o oceňování majetku navrhovanou 
novelou vkládána tržní hodnota. Vaše argumenty o negativních 
dopadech na trh nejsou založeny na objektivní analýze, ani 
neodpovídají běžné realitě fungování trhu a katastrálních úřadů. 
Z tvrzení, týkajícího se (v případě bank) osvědčené běžné praxe 
používání nabídkových cen ke stanovení obvyklé ceny, vychází ze 
zřejmé neznalosti zákona o oceňování majetku a směšování či 
zaměňování dvou odlišných pojmů (tj. obvyklá cena a tržní hodnota). 
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých 
zákonů, nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1998 a od té doby je při určení 
obvyklé ceny požadováno používání sjednaných cen. 
 
S uvedeným názorem se neztotožňujeme, protože ze strany útvarů, 
v jejichž působnosti je zákon o dluhopisech, či zákon o spotřebitelském 
úvěru (na které je poukazováno), tak i další právní předpisy, které se 
dotýkají činnosti bank a pojišťoven, nebylo (to co uvádíte) 
zpochybněno, ani požadováno. Z našeho pohledu trváme na tom, že 
zákon splňuje veškeré potřebné náležitosti a obsahuje pouze zásadní 
principy upravující oceňování. Z této skutečnosti vycházíme při 
formulaci vyjádření k jednotlivým připomínkám uvedeným výše.  
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Kontaktní osoba: 
Mgr. Filip Hanzlík  e-mail: hanzlik@czech-ba.cz 
 tel.: 224 422 085 

Akceptováno jinak. 
Požadavky, vztahující se ke speciálním zákonům, byly řešeny 
s příslušnými útvary resortů, do jejichž působnosti přísluší.  
Na základě dohody s odbory MF (Finanční trhy I a II)  byla 
do materiálu vložena jimi navržená ČÁST TŘETÍ a ČTVRTÁ, kterými 
jsou novelizovány § 29 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, 
ve znění pozdějších předpisů, a § 113 zákona č. 257/2016 Sb., 
o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
V Praze dne  
 
Vypracoval:            Podpis: …………………………… 
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