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MF - dotazy k cenové vyhlášce 
 
Vážený pane řediteli, 

k Vašim dotazům ve věci oceňování nemovitých věcí dle zákona č. 151/1997 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, sdělujeme následující: 

Dotaz č. 1: 
Jak pracovat s pojmem tržní hodnota, když její definice není součástí jiných právních 
předpisů (ty znají pouze pojem obvyklá cena, např. ocenění nemovitosti pro účel 
veřejné dražby ve smyslu § 13 zákona č. 26/2000 Sb.)? 
(1) Dražebník zajistí odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé. Odhad 
nesmí být v den konání dražby starší šesti měsíců. Jde-li o nemovitost, podnik,7) jeho 
organizační složku,8) nebo o věc prohlášenou za kulturní památku,9) musí být cena 
předmětu dražby zjištěna posudkem znalce.10) Znalec odhadne i závady, které 
v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou, a upraví příslušným způsobem odhad 
ceny. 
 
Odpověď č. 1: 
Zákon č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o oceňování 
majetku“) má dispozitivní charakter. Zákon o oceňování majetku upravuje ocenění 
pro účely stanovené zvláštními předpisy, pokud se tyto předpisy odkazují na tento 
zákon. Odkazují-li tedy při určení ceny obvyklé přímo na zákon o oceňování majetku, 
pak ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona o oceňování majetku, 
se v odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, majetek a služba 
oceňuje tržní hodnotou, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Nebylo-li možno 
obvyklou cenu určit, musejí být v ocenění uvedeny důvody, proč nebyla určena. 
Je proto nutno zachovat stávající model použití obvyklé ceny jako prioritní stanovení 

mailto:podatelna@mfcr.cz
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-26#f2004833
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-26#f2004834
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-26#f2004835
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-26#f2004836


Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

ceny majetku či služeb a tržní hodnota je do předpisu vnesena z důvodu potřeby 
alternativního řešení, kdy obvyklou cenu nelze určit. 
 
 
Dotaz č. 2: 
Pokud je znalecký posudek zpracován pro jiný účel, než jsou zvláštní předpisy 
vyjmenovány v § 1, odst. 1 pod čarou ZOM, nemusím se řídit ustanoveními tohoto 
zákona a prováděcí vyhlášky? (mohu např. použít oceňovací metody popsané 
v odborné literatuře a nemusím zpracovávat cenu zjištěnou?) 
 
Odpověď č. 2: 
Zde záleží především na zadání a účelu, pro které má znalec ocenění provést. 
Neodkazuje-li se právní předpis na zákon o oceňování, pak je na erudici znalce, aby 
sám zvolil způsob, či metodu pro ocenění a tento svůj výběr obhájil. 
Určuje-li se dle zákona o oceňování majetku cena obvyklá případně tržní hodnota 
nemovité věci, je povinností stanovit i cenu zjištěnou (s výjimkou uvedenou 
v odstavci 2 ustanovení § 1c oceňovací vyhlášky). Z dikce § 2 odst. 5 zákona 
o oceňování majetku vyplývá, že podrobnosti k určení obvyklé ceny a tržní hodnoty 
stanoví vyhláška. Ustanovení § 1c vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje k aplikaci § 2 
zákona o oceňování majetku. To platí i v případě ocenění nemovité věci pro soudní 
řízení, pokud se oceňování provádí podle zákona o oceňování majetku. 
 
 
Dotaz č. 3: 
Nemusím v posudku podle ZOM určit cenu zjištěnou, pokud si to klient výslovně 
nepřeje a uvedu to v posudku? 
 
Odpověď č. 3: 
Je-li v zadání výslovně uvedeno, že obvyklou cenu má znalec určit v souladu se 
zákonem oceňování majetku dle § 2, pak je potřebné dle dikce tohoto ustanovení 
postupovat. Odst. 5 uvedeného ustanovení se při určování obvyklé ceny, popřípadě 
tržní hodnoty, odkazuje na oceňovací vyhlášku, ve které se dle ustanovení § 1c 
odst. 1 určuje i cena zjištěná. Výjimka je uvedená v § 1c odst. 2 oceňovací vyhlášky. 
 
 
Dotaz č. 4: 
Jak stanovit obvyklé nájemné? Chybí metodika!! Pokud použiji simulované nájemné 
z obvyklé ceny pozemku, pak ale půjde o tržní hodnotu nájemného = obvyklou cenu 
nájemné v podstatě nelze stanovit (pokud nemám jiné nájemní smlouvy). Analogicky 
k tomu i věcná břemena. 
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Odpověď č. 4: 
Při stanovení obvyklého nájemného se uplatňuje stejný postup jako při určování 
obvyklé ceny věcí, práv, služeb a jiných majetkových hodnot, který určuje oceňovací 
vyhláška. Není proto nutné vytvářet speciální metodiku. Tzn. pro její určení je 
potřebné mít odpovídající databázi pro cenové porovnání. Nelze-li cenu obvyklou 
určit, pak lze za splnění podmínek v zákoně určit tržní hodnotu, pro kterou lze použít 
i jiné způsoby oceňování (jako nákladový nebo výnosový). Výběr způsobu je věcí 
znalce, který jej musí zdůvodnit. V případě zjištěné ceny je umožněno stanovit tzv. 
simulované nájemné, a to z ceny pozemku. 
 
 
Dotaz č. 5: 
Roční užitek VB - § 39a, odst. 2a) – při výpočtu simulovaného nájemného máme 
vycházet ze zjištěné jednotkové základní ceny, upravené věcným břemenem 
zatížené nemovité věci, určené dle oceňovací vyhlášky. U nadzemního vedení tech. 
infr. v zemědělském pozemku to vychází velmi málo… a výpočet se používá např. při 
vyvlastnění. 
 
Odpověď č. 5: 
V § 39a, odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
je upraveno stanovení ročního užitku pozemkové služebnosti, při jeho určení 
se prioritně vychází z obvyklého nájemného (postup viz předcházející odpověď). 
Pouze v případě, že obvyklé nájemné není možné určit, lze vycházet 
ze simulovaného nájemného, a to ve výši 5 % z jednotkové základní ceny upravené 
pozemku. Hodnota koeficientu míry užitku a míry omezení vlastníka nemovité věci 
u nadzemního vedení závisí na druhu vedení a druhu pozemku. Výše částky 
za služebnost závisí na míře omezení užívání nemovité věci. 

Pro úplnost uvádíme, že na internetových stránkách Ministerstva financí 
je zveřejněno Stanovisko k problematice oceňování věcných břemen a dále i otázky 
a odpovědi k věcným břemenům https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-
majetku/komentare-a-stanoviska/stanovisko-k-problematice-ocenovani-vecn-44221; 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare-a-stanoviska 
/vecna-bremena-otazky-a-odpovedi-44214, 

 
 
Dotaz č. 6: 
Pokud navíc simulované nájemné má vycházet ze zjištěné jednotkové ceny, jde 
v podstatě o cenu regulovanou a tuto metodiku nemohu použít pro určení obvyklé 
ceny věcného břemene – to by muselo simulované nájemné vycházet z ceny obvyklé 
– zjištěné porovnáním sjednaných prodejů nebo nabídek z realitní inzerce. 
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Odpověď č. 6: 
V ustanovení § 3 a § 4 zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je 
definován pojem regulace cen a její přípustné způsoby. Zjištěnou cenu nelze 
považovat za cenu regulovanou (pokud na ní regulace přímo neodkazuje). 
Váš názor je nesprávný. V § 2 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, je uvedena definice obvyklé ceny, která se určí ze sjednaných cen 
porovnáním. Postup určení obvyklé ceny uvádí § 1a vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Vycházet z cenových nabídek realitních kanceláří 
odporuje dikci obvyklé ceny. 
 
 
Dotaz č. 7: 
Daň z příjmu – jako podklad pro stanovení daně z příjmu, požadují FÚ stanovení 
zjištěné ceny k datu nabytí nemovité věci, kterou následně porovnají s obvyklou 
cenou, za kterou daňový poplatník nemovitou věc prodal a z rozdílu vyměří daň – ve 
výši 15 %. Vzhledem k tomu, že hodnoty ve vyhlášce hrubě neodpovídají obvyklým 
cenám, je rozdíl vstupní ceny podle vyhlášky a výstupní – současné obvyklé ceny 
velmi vysoký. Metodicky se navíc porovnávají dvě naprosto jiné hodnoty – ceny 
zjištěná na vstupu a cena obvyklá na výstupu!!! 
 
Odpověď č. 7: 
Dle našeho zjištění, Váš dotaz neodpovídá ustanovením § 4 a 10 zákona o dani 
z příjmů. Upozorňujeme, že cena sjednaná nemusí být cenou obvyklou. Dle 
ustanovení § 10 je při prodeji nemovitých věcí dílčím základem daně příjem snížený 
o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, pokud nejsou dle ustanovení 
§ 4 prodeje nemovitých věcí osvobozeny. Ocenění dle oceňovacích předpisů 
přichází do úvahy při určování vstupní ceny (§ 29) pro odpisování majetku, a to 
pouze za podmínky, že není známá jejich pořizovací cena. 
 
 
Dotaz č. 8: 
Pozemky, oceňované podle § 9, odst. 4a) vyhlášky – určené územním plánem 
k zastavění – proč je cena pozemku krácena na 30 %, když při sjednávání cen nemá 
tato skutečnost žádný vliv? Podobným způsobem už byla narovnána cena za 
pozemky zahrad a ostatních ploch v jednotném funkčním celku se stavebními 
pozemky (dříve rovněž krácena na 40 % z ceny). 
 
Odpověď č. 8: 
V ustanovení § 9 odstavce 2 zákona o oceňování je jednoznačně určeno, co je 
stavebním pozemkem. Jelikož územní plán není členěn a jednotlivé parcely, ale na 
plochy, ke kterým je přiřazen určitý okruh možností účelů jejich užití, jedná se o velmi 
hrubé členění, které zcela negarantuje, že konkrétní parcelu bude možno zastavět 
a jak. To se určuje až v další stupni řízení. Územní plán se dle potřeb obce mění 
(vyvíjí), což je určitým rizikem pro vlastníky těchto pozemků. V ustanovení § 9 odst. 
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4a oceňovací vyhlášky jsou tak zohledněna tato rizika územního plánu ve vztahu 
k budoucímu využití a možnosti zastavění parcely. 
Domníváme se, že v případě zmíněného typu pozemku se nejedná o plnohodnotný 
stavební pozemek, zaručující možnost výstavby a jeho koupě je spíše spekulativní 
záležitostí s velkou mírou rizika pro nabyvatele. V lokalitách, kde výrazně zaostává 
nabídka za poptávkou, pak dochází ke skupování pozemků daného typu za vyšší 
částky, než jaká je v danou dobu úroveň realitě odpovídající hodnoty, byť časem 
vlivem vývoje tržních podmínek předmětnou hodnotu pravděpodobně získají. 
Klíčovou roli zde hraje právě účel ocenění a v případě zjištěné ceny skutečnost, že ji 
nelze stavět na spekulacích, vůči nimž je značně rezistentní. 
 
 
Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že Ministerstvo financí ČR není oprávněno 
k závaznému výkladu právních předpisů, neboť závazný výklad právních předpisů náleží 
pouze soudům. 
 
Vážený pane řediteli, věřím, že jsme na všechny Vaše dotazy plnohodnotně 
odpověděli. V případě potřeby se na nás neváhejte znovu obrátit. 
 
S pozdravem 
 
 

 …………………………………… 
Ing. Lukáš Teklý 

 ředitel 
Odbor 16 – Cenová politika 
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