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VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku
(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 303/2013 Sb., k provedení § 3 až 13, § 15 až 16a
a § 17:

Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona
o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění
vyhlášky č. 199/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. b) bodu 2 se slova „koeficient“
nahrazují slovy „hodnota kvalitativního pásma zna-
ku“ a slova „uvedený“ se nahrazují slovy „uvedená“.

2. V § 3 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Cena určená podle odstavce 1 se zaokrou-
hlí na celé koruny.“.

3. V § 4 odst. 1 se slova „ , kromě pozemku
uvedeného v odstavci 5,“ zrušují a za slova „index
trhu,“ se vkládají slova „není-li pro vybraný poze-
mek určena jeho hodnota v příloze č. 3 k této vy-
hlášce,“.

4. V § 4 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „v případě, že ke hranici pozemku nejsou při-
vedeny žádné inženýrské sítě“.

5. V § 4 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Základní cena upravená nezastavěného po-
zemku, určeného k zastavění skládkou regulačním
plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním
souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním
povolením, nebo veřejnoprávní smlouvou nebo za-
stavěného pozemku již takto užívaného, je cena
určená podle vzorce

ZCU = ZC x IT x IP x 0,80,

kde
ZCU ...... základní cena upravená pozemku v Kč

za m2,
ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2,

určená podle § 3,

IT ...... index trhu, který se určí podle odstavce 1,
IP ...... index polohy, který se určí podle od-

stavce 1,
0,8 ...... koeficient.

(6) Základní cena upravená nezastavěného po-
zemku určeného regulačním plánem, rozhodnutím
o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením
stavebnímu úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvou
k zastavění vodním dílem nebo pozemku již zasta-
věného vodním dílem a dalšími stavebními součástmi
vodního díla, které se eviduje v katastru nemovitostí,
nebo pozemku rybníku a malé vodní nádrže vede-
ného v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plo-
cha a nádvoří, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC x IT x IP x k,

kde
ZCU ...... základní cena upravená pozemku v Kč

za m2,
ZC ...... základní cena pozemku obce v Kč za m2,

určená podle § 3,
IT ...... index trhu, který se určí podle odstavce 1,
IP ...... index polohy, který se určí podle od-

stavce 1,
k ...... koeficient pro úpravu základní ceny po-

zemku, který činí
0,85 ...... pro pozemek již zastavěný vod-

ním dílem, nebo pozemku ve-
deného v katastru nemovitostí
v druhu pozemku zastavěná plo-
cha a nádvoří u rybníku a malé
vodní nádrže,

0,60 ...... pro pozemek nezastavěný, ale
určený regulačním plánem, roz-
hodnutím o umístění stavby,
územním souhlasem, ohlášením
stavebnímu úřadu, nebo veřej-
noprávní smlouvou k zastavění
vodním dílem, popřípadě jeho
část, která bude skutečně za-
stavěná stavbou vodního díla;
pozemek, popřípadě jeho část,

Sbírka zákonů č. 345 / 2015Strana 4554 Částka 146



který vodním dílem skutečně
zastavěn nebude, se ocení podle
§ 8 jako vodní plocha.“.

6. V § 5 odst. 1 se slova „ , § 8 a § 9 odst. 5 a 6“
zrušují.

7. V § 5 odst. 2 se slova „odst. 1“ zrušují.

8. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako od-
stavce 3 až 5.

9. V § 5 odst. 5 se za slova „podle § 3“ vkládají
slova „a 4“.

10. V § 6 odst. 5 se slova „odst. 4“ nahrazují
slovy „odst. 6“.

11. V § 8 odst. 2 se za slova „podle § 4 odst. 6“
vkládají slova „jako základní cena upravená po-
zemku zastavěného vodním dílem“ a číslo „0,2“ se
nahrazuje číslem „0,15“.

12. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Základní cena upravená pozemku rybníku
nebo malé vodní nádrže, včetně jeho části pod hrází
a jeho dalších stavebních součástí, vedeného v katas-
tru nemovitostí jako vodní plocha, jakož i pozemku,
který je určen regulačním plánem, rozhodnutím
o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením
stavebnímu úřadu nebo veřejnoprávní smlouvou ke
stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 3
a vynásobí se koeficientem 0,08 u pozemku v zasta-
věném území, nebo 0,07 u pozemku v nezastavěném
území.“.

13. V § 8 odst. 4 se číslo „0,07“ nahrazuje čís-
lem „0,06“.

14. V § 9 odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) Základní cena upravená nezastavěného po-

zemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně
využití území pro skládky, skladové, odstavné, nebo
manipulační plochy, přírodní sportoviště, rekreační
plochy, nebo pozemku takto již užívaného, je cena
určená podle vzorce

ZCU = ZC x IT x IP x 0,50,

kde
ZCU ...... základní cena upravená pozemku v Kč za

m2,
ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2,

určená podle § 3,
IT ...... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP ...... index polohy, který se určí podle § 4
odst. 1,

0,50 ...... konstanta.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč
za m2.

(3) Základní cena upravená nezastavěného po-
zemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně
využití území pro terénní úpravy v souvislosti s tě-
žební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími
pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizo-
vání lomů, pískoven, odvalů a výsypek, nebo po-
zemku již takto užívaného, je cena určená podle
vzorce

ZCU = ZC x IT x IP x k,

kde
ZCU ...... základní cena upravená pozemku ve vy-

mezeném prostoru v Kč za m2,
ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2,

určená podle § 3; zasahuje-li vymezený
prostor pro povrchovou těžbu na území
více obcí, použije se pro výpočet nejnižší
ze základních cen obcí ve vymezeném
prostoru; pokud je takto určená základní
cena nižší než polovina nejvyšší základní
ceny obce ve vymezeném prostoru, po-
užije se pro výpočet polovina nejvyšší zá-
kladní ceny obce ve vymezeném prosto-
ru,

IT ...... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,
IP ...... index polohy obce, který se určí podle § 4

odst. 1; zasahuje-li vymezený prostor pro
povrchovou těžbu na území více obcí, in-
dex polohy se určí ve vztahu k obci, na
jejímž katastrálním území se pozemek na-
chází,

k ...... koeficient pro úpravu základní ceny po-
zemku určeného rozhodnutím o změně
využití území pro terénní úpravy v sou-
vislosti s těžební a jí obdobnou činností
nebo s ní souvisejícími pracemi na zem-
ském povrchu, zejména pro zřizování lo-
mů, pískoven, odvalů a výsypek, nebo
pozemku již takto užívaného, činí
0,40 ...... v obcích s počtem nad 250 000

obyvatel,
0,50 ...... v obcích s počtem od 5 000 do

250 000 obyvatel,
0,60 ...... v ostatních obcích.

Sbírka zákonů č. 345 / 2015Částka 146 Strana 4555



Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč
za m2.

(4) Základní cena upravená pozemku nebo jeho
části, který není podle § 9 odst. 2 zákona o oceňování
majetku stavební,

a) který je zahrnut do platného územního plánu
nebo platného regulačního plánu jako pozemek
určený k zastavění, nebo část pozemku, kterou
nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší pří-
pustné zastavěnosti jiným předpisem, je cena
určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficien-
tem 0,30,

b) na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo
stavební povolení na umístění movité stavby
určené pro podnikání nebo je takovou stavbou
zastavěn, je cena určená podle § 4 odst. 1,

c) na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo
stavební povolení na umístění movité stavby ne-
určené k podnikání a napojené alespoň na jednu
inženýrskou síť, nebo je takovou stavbou zasta-
věn, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená
koeficientem 0,70.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč
za m2.“.

15. V § 9 se na konci odstavce 6 doplňuje věta

„Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění sní-
žit až o 50 %, avšak činí nejméně 10 Kč za m2.“.

16. V § 9 se odstavec 7 zrušuje.

17. V § 11 se slova „podle § 11“ nahrazují slovy
„podle § 12“.

18. V § 30 odst. 6 se slova „o 10 % v důsledku
morálního opotřebení“ nahrazují slovy „o 5 % z dů-
vodu morálního opotřebení. Morální opotřebení ne-
lze uplatnit v případě, že snížení ceny stavby o opo-
třebení určené podle odstavce 1 včetně morálního
opotřebení by přesáhlo 85 % z ceny stavby“.

19. V § 39 odst. 7 se slova „nic jiného ujednáno,
činí výše náhrady polovinu ceny stavby“ nahrazují
slovy „výše úhrady ujednána, nebo pokud výše ná-
hrady podle smlouvy vychází z ceny stavby v době
zániku práva stavby, určí se výše náhrady z ceny
stavby k datu ocenění určené nákladovým způsobem
podle § 11 a v opotřebení stavby se zohlední její
předpokládaný stavebně technický stav při pravi-
delné údržbě v době zániku práva stavby“.

20. V § 53 se slova „počínajícím prvým dnem
druhého měsíce po jeho vydání“ nahrazují slovy „od
1. ledna následujícího kalendářního roku po jeho vy-
dání“ a věta druhá se zrušuje.
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21. V příloze č. 2 tabulka č. 1 a tabulka č. 2
včetně nadpisů znějí:
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22. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.
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23. V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:
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24. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:
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25. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:
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26. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:
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27. Příloha č. 41 zní:

„Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel

a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení
k provozu na vodních cestách

V příloze č. 1 na straně 4469 má místo vzorce „10 ǹ PN ≤ 40“ správně být vzorec „10 < PN ≤ 40“.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o.,
Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jedno-
rázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy
uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

Strana 4576 Částka 146

8591449 146012

15

ISSN 1211-1244


