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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je porovnání a posouzení vlivu prostředí na Kutnohorsku a 

Kolínsku na ceny pozemků pro podnikání. Teoretická část vychází z odborné literatury 

a vymezuje vybrané pojmy na trhu nemovitostí a členění pozemků, faktory tvořící 

hodnotu pozemků a trh s nemovitostmi. Praktická část se zabývá představením Kut-

nohorska a Kolínska a jednotlivých vybraných pozemků určených k podnikání. Vý-

sledkem práce je posouzení a porovnání vlivu kvality prostředí ve vybraných oblas-

tech a zjištění závislosti mezi vybranými faktory kvality prostředí obce a cenou po-

zemků pro podnikání na Kutnohorsku a Kolínsku. 
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Pozemek, oceňování pozemků, porovnávací metoda, hodnota pozemků, katastr ne-

movitostí, korelace, Kutnohorsko, Kolínsko   

 

 

 

 

Abstract 

The objective of this thesis is to compare and assess the environmental influence on 

prices of land purposed for business in the regions of Kutná Hora and Kolín. The theo-

retical part derives from scientific literature and defines chosen concepts from the 

land market and the land division and the facotrs creating the value of the land 

themselves. The practical part focuses on the introduction of the selected regions – 

Kolín and Kutná Hora and each of the chosen land purposed for business. The outco-

me of this thesis is an assessment and comparison of the influence of environmental 

quality in the chosen regions. It further analysis the dependence of each factor on the 

municipalities environmental quality and the prices of the lands for business in the 

regions.  
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem prostředí obce na ceny pozemků určených 

k podnikání v Kutnohorském a Kolínském okrese.  

 

Pozemek je část zemského povrchu, kterou nelze spotřebovat ani vyrobit. Každý po-

zemek je jedinečný a působí na něj hned několik faktorů, které tvoří jeho hodnotu. 

Také prostředí, ve kterém je pozemek umístěn, má na jeho hodnotu vliv. 

 

Obecně se uvažuje, že na pozemcích s více prvky kvality z hlediska hodnototvorných 

faktorů týkajících se přímo konkrétního pozemku, jako jsou např. poloha pozemku či 

inženýrské sítě, mohou mít tyto faktory vliv na jeho vyšší cenu. Podobně by tomu 

mohlo být s kvalitou prostředí obce, ve kterém se pozemek nachází. Vlivů ze strany 

kvality obce, které mohou ovlivnit cenu pozemků je celá řada. Jde například o velikost 

obce, kvalitu života v dané obci a další faktory. Je ovšem otázkou, zda skutečně mezi 

cenou pozemků a alespoň některými faktory o závislost skutečně jde. 

 

Cílem diplomové práce je porovnat a posoudit vliv prostředí na Kutnohorsku a Kolín-

sku na ceny pozemků pro podnikání. 

 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vy-

chází z odborné literatury a vymezuje vybrané pojmy na trhu nemovitostí včetně čle-

nění pozemků podle jejich druhu a způsobu využití. Dále se zabývá hodnototvornými 

faktory pozemků, které ovlivňují cenu pozemků pro podnikání a trhem 

s nemovitostmi, kde jsou vymezeny např. subjekty na trhu nemovitostí či oceňování 

pozemků.  

 

Praktická část se zabývá představením jednotlivých okresů včetně jejich demografic-

kých údajů, věkového složení obyvatelstva a podílu nezaměstnaných osob. Dále 

zkoumá vývoj průměrné kupní ceny stavebních pozemků ve vybraných oblastech.  

Prostřednictvím realitní inzerce na internetu jsou pro tuto práci vybrány konkrétní 

pozemky pro podnikání nacházející se v požadovaných oblastech, tedy na Kutnohor-

sku a Kolínsku. Pomocí jedné z metod oceňování pozemků je odhadnuta hodnota 

pozemku, u kterého není známa jeho tržní cena. Pro zjištění závislosti mezi kvalitou 

prostředí obce a cenou pozemků pro podnikání je zvolena korelační analýza, která 

určí sílu závislosti. Data k posouzení vybraných faktorů jsou čerpána z Českého statis-

tického úřadu. 

 

Výsledkem práce je vyhodnocení a porovnání faktorů kvality, které mohou mít vliv na 

ceny pozemků pro podnikání na Kutnohorsku a Kolínsku.  
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1 VYMEZENÍ VYBRANÝCH POJMŮ NA 

TRHU NEMOVITOSTÍ A ČLENĚNÍ PO-

ZEMKŮ 

1.1 Katastr nemovitostí 

Slovo katastr je převzaté z latiny. Původně vyjadřovalo zobrazení a soupis pozemko-

vého majetku, který byl určený pro vyměření pozemkové daně. V současném pojetí 

jde o soubor údajů, které vytvářejí ucelený, průběžně aktualizovaný soubor informací 

o nemovitostech a o právních vztazích, které se k nim pojí. (Žítek, 2005, s. 40) 

 

Než vznikl katastr nemovitostí takový, jaký ho známe dnes, existovaly jiné podoby, 

jakými se evidovaly nemovitosti. Po celá staletí bylo důležité vědět a mít přehled o 

půdě, o tom, kdo ji vlastní, o způsobech, jakými je využívána. Tento přehled byl nejpr-

ve důležitý zejména kvůli výběru daní. (Janků, 2014, s. 40) 

 

Historie nynějšího katastru nemovitostí sahá do roku 1817. Rakouský císař František I. 

dne 23. 12. 1817 vydal nejvyšší patent o dani pozemkové a výměře půdy. Nejprve měl 

být vytvořen přesný soupis a trigonometrické vyměření veškeré půdy, šlo o tzv. sta-

bilní katastr, a to pro daňové účely. Samotná příprava stabilního katastru trvala něko-

lik desetiletí. Proběhlo vyměření hranic všech pozemků v přírodě za přítomnosti jejich 

držitelů. Vznikla mapa, na níž byly zaměřené pozemky zakresleny a očíslovány jako 

parcely. Z této doby pochází i velká část dnešních katastrálních území a z měřického 

operátu stabilního katastru je do dnešní doby odvozena i většina aktuálně platných 

katastrálních map na území ČR. (Pekárek, 2010, s. 183) 

 

Podle zákona č. 344/1992 Sb., je katastr nemovitostí souborem údajů o nemovitos-

tech, které se nacházejí na území České republiky, obsahuje jejich soupis, popis, ge-

ometrické a polohové určení. (Kliment, 2007, s. 45) 

 

Geometrické určení vyjadřuje tvar a rozměr s vymezením hranic, zatímco polohové 

určení popisuje určení polohy v souvislosti k ostatním nemovitostem nebo katastrál-

nímu území. (Janků, 2014, s. 45) 

 

Katastr nemovitostí zahrnuje také evidenci vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem a dalších práv, jejichž rozsah udá zákon. (Kliment, 2007, s. 45) 

 

Předmětem katastru nemovitostí jsou katastrální území, pozemky a parcely, budovy, 

byty, nebytové prostory a vodní díla. (Kliment, 2007, s. 45) 
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V katastru nemovitostí nechybí ani údaje o fyzické nebo právnické osobě. U fyzické 

osoby je třeba zapsat, jméno a příjmení, rodné číslo, případně datum narození, adre-

su místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště. U právnické osoby se uvádí název 

nebo obchodní firma, identifikační číslo osoby, případně podobný identifikační údaj a 

sídlo. (Janků, s. 61)  

 

Vlastnické právo 

 

Podle Klimenta (2007, s. 50) pojem „vlastnické“ právo bývá zaměňován s pojmem 

„vlastnictví“, ovšem tyto dva pojmy jsou rozdílné, a to z pohledu ekonomického i 

vlastnického.  Vlastnické právo spočívá v možnosti vlastníka držet, užívat věc a do-

máhat se, aby nebyla porušována jeho práva.  

 

Užitek, který z nemovitosti plyne, je spojen s vlastnickým právem. (Dušek, 2010, s. 7) 

 

Toto právo má absolutní povahu, je jednotné a je známé svou elasticitou, v případě, 

že je vlastnické právo omezeno, například věcným břemenem, po tom, co toto bře-

meno odpadne, se omezení obnoví v původním rozsahu. (Bradáč, Fiala, 2004, s. 15)  

 

Existuje souhrn oprávnění, které náleží vlastníkovi věci, tento souhrn je nazýván tzv. 

vlastnickou triádou. Řadíme do něj právo věc užívat a požívat její plody a užitky, ta 

poskytuje vlastníkovi možnost využívat vlastností dané věci a také si z ní brát přírůst-

ky. Dále je to právo disponovat s věcí. Toto právo umožňuje vlastníkovi rozhodovat o 

právním osudu věci. Osud může být buď právní, nebo faktický. Právní osud znamená, 

že vlastník může věc například převést nebo přenechat do nájmu. Faktický osud za-

hrnuje například zničení nebo spotřebování. Posledním je právo věc držet. To vlastní-

kovi umožňuje mít věc ve své faktické moci. (Bradáč, Fiala, 2004, s. 16)  

 

Je hned několik možností, jakými lze vlastnického práva nabýt. V první řadě rozlišu-

jeme dva způsoby nabytí. Originární neboli původní a derivativní neboli odvozené. 

Původní způsob nabytí zahrnuje například zhotovení nové věci, a to včetně zhotovení 

nové stavby, konfiskace nebo tzv. separace. U odvozeného způsobu nabytí je možné 

jako příklad uvést koupi a prodej, darování, dědění, směnu apod.  (Bradáč, Fiala, 2004, 

s. 17) 

 

Nabytí vlastnického práva stanovuje občanský zákoník, konkrétně se jedná o §132 

občanského zákoníku. (Bradáč, Fiala, 2004, s. 17) 

 

Nabytí vlastnického práva je možné smlouvou, a to buď kupní, darovací nebo jinou 

smlouvou, dědictvím, rozhodnutím státního orgánu nebo podle jiných skutečností, 

které jsou dány zákonem. (Bradáč, Fiala, 2004, s. 17) 
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Zánik vlastnického práva se nejčastěji dělí na absolutní a relativní zánik. Dochází 

k němu na bázi různorodých právních skutečností. (Bradáč, Fiala, 2004, s. 19) 

 

V případě, že vlastnické právo k věci zanikne, aniž by jej nabyl někdo jiný, jedná se o 

absolutní zánik vlastnického práva. Příkladem může být demolice stavby, dojde tedy 

k zániku věci v důsledku jejího zničení. Dalším důvodem může být spotřebování. 

(Bradáč, Fiala, 2004, s. 19) 

 

U vlastnického práva s relativním zánikem dochází k zaniknutí vlastnického práva bý-

valému vlastníkovi a současně ho nabývá někdo další. (Bradáč, Fiala, 2004, s. 19) 

 

Možným způsobem zániku vlastnického práva je projev vůle dosavadního vlastníka a 

zánik, který je nezávislý na vůli dosavadního vlastníka, ačkoliv občanský zákoník pří-

mo nestanovuje jejich výslovnou úpravu. (Bradáč, Fiala, 2004, s. 20) 

 

Zástavní právo  

 

Zástavní právo je definováno v občanském zákoníku, jedná se o ustanovení § 152 a 

následující. Zástavní právo souvisí s pohledávkou. Pokud dojde k zániku pohledávky, 

zanikne i zástavní právo. Předmět, který je zatížen zástavním právem je možné použít 

pro uhrazení pohledávky po době splatnosti, v případě, že není uhrazena jiným způ-

sobem. (Dušek, 2010, s. 8)  

 

Věcně-právní povaha zástavního práva tkví v tom, že zatěžuje všechny vlastníky 

předmětu zástavy, nehledě na eventuální majetkové změny. Za předmět zástavního 

práva se považují věci movité i nemovité a pohledávky zástavce za jiným dlužníkem. 

Tímto právem je možné zajistit i pohledávky, které by vznikly v budoucnosti. V takové 

situaci, ale dochází k zániku podpůrného zástavního práva, protože zástavním prá-

vem má být zajištěna pohledávka, jež v době vzniku zástavního práva prakticky nee-

xistuje. Podstatou tohoto zajištění budoucí pohledávky tkví v zajištění pořadí mezi 

konkurenčními zástavními právy. (Kliment, 2007, s. 55) 

 

Zástavní právo je tedy možné zřídit k nemovitým věcem, které představují pozemky a 

podzemní stavby, které mají samostatné účelové určení, k movitým věcem, například 

se může jednat o nábytek a jiné vybavení domácností či o individuální určená moto-

rová vozidla, k hromadným věcem, ty může představovat například závod, případně 

jeho část, sbírku známek apod., a k nehmotným věcem, které zahrnují například podí-

ly v obchodních společnostech či cenné papíry. (Syruček, 2018, s. 260) 

 

Toto právo vztaženo na nemovitosti, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, 

vzniká vkladem práva. (Kliment, 2007, s. 55) 
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K zániku zástavního práva dochází nejčastěji v případě, že dojde k zániku zajištěného 

dluhu. (Syruček, 2018, 262) 

V případě, že banka poskytne úvěr žadateli, zpravidla má zájem na tom, aby byl tento 

úvěr nějakým způsobem zajištěn. (Ort, 2007, s. 11).  

Tato situace zániku zástavního práva nastává, pokud dojde například k zániku zá-

stavního práva k nemovité věci z důvodu zániku dluhu z úvěrové smlouvy, dojde tedy 

ke splnění dluhu. (Syruček, 2018, 262)  

 

Nemovitost  

 

V nejzákladnějším pojetí jsou za nemovitosti považovány zejména pozemky, které 

jsou součástí zemského povrchu, budovy, objekty a inženýrské stavby. Obvykle se 

jedná o věci, které není možné přemístit z místa na místo, aniž by byla porušena je-

jich podstata. (Žítek, 2005, s. 16) 

 

Jedná se o zemědělskou nebo lesní půdu, dále sady apod., je možné sem zařadit také 

vodní plochy, rybníky a vodní toky. (Žítek, 2005, s. 16) 

 

Půdu není možné vyrobit, je dána přírodou a je součástí geografického prostředí, pro-

to je čím dál tím více vzácnější. Slouží jako základní podmínka pro výstavbu veške-

rých staveb, a to nemovitostí a objektů, které jsou pro výrobní i osobní spotřebu. Vyu-

žití konkrétní půdy musí odpovídat kvalitě půdy. (Žítek, 2005, s. 16) 

 

Kromě pozemků a staveb jsou rozlišovány bytové a nebytové jednotky, které vystu-

pují podobně jako nemovitosti. (Dušek, 2010, s. 6) 

 

Stavba 

 

Stavba je objekt, který je pěvně spojený s pozemkem, ale není jeho součástí. Vzniká 

na bázi lidské činnosti. K jejímu vzniku je třeba pozemek, případně jiná stavba. Jedná 

se o věc nemovitou, kterou není možné dle libosti přesouvat. Stavba má omezenou 

životnost. Ta je dána technickými vlastnostmi nebo jejich ekonomickou využitelností. 

Tuto životnost je možné zkrátit pomocí právních podmínek, například v případě do-

časných staveb. (Dušek, 2010, s. 7) 

 

Stavba je výsledkem stavební činnosti, jedná se o jednotlivý stavební objekt, je mož-

né individualizovat ho na základě druhu, účelu nebo využití, často jde o využití 

v terénu.  V případě, kdy jde o soubor objektů, který vytváří funkční celek, dělíme je 

podle funkčního účelového užití objektů na hlavní a vedlejší. Mezi hlavní postavení 

věci je řazena například garáž, rekreační chata nebo rodinný dům. Do postavení věci 

vedlejší náleží například kolna nebo studna. (Bradáč a kol., 2009, s. 5) 

 



 11 

Každá stavba je dána druhem, popisným nebo evidenčním číslem obcí (týká se re-

kreačních chat), případně katastrálním územím, na kterém je stavba postavena. Po-

kud stavba nemá popisné nebo evidenční číslo, rozhoduje parcelní číslo pozemku, na 

kterém je stavba umístěna. (Bradáč a kol., 2009, s. 5) 

 

Stavbou je i stavba, která je nepovolená, případně nezkolaudovaná. (Bradáč a kol., 

2009, s. 5) 

 

Za vznik stavby je považována situace, kdy jsou vidět zřetelné obrysy a dispozice 

prvního nadzemního podlaží, nejčastěji je požadována výška stěn prvního nadzem-

ního podlaží nejméně jednoho metru, případně plná výška stěn prvního nadzemního 

podlaží. Na druhé straně, v případě, že se stěny pod tuto úroveň prvního nadzemního 

podlaží sníží, považujeme to jako čas zániku stavby. (Bradáč a kol., 2009, s. 5) 

 

Pozemek  

 

Pozemkem je dle katastrálního zákona část zemského povrchu, která je oddělena od 

sousedních částí hranicí územní správní jednotky či hranicí katastrálního území, hra-

nicí vlastnickou, držby, druhů pozemků anebo rozhraním způsobu (možností) využití 

pozemků. (Bradáč a kol, 2009, s. 5)  

 

Je to část zemského povrchu, není možné ho spotřebovat ani vyrobit. Pozemky jsou 

proto omezené. Výhodou je v podstatě nekonečná životnost, což se ale netýká všech 

pozemků. Výjimku tvoří například lomy nebo pískovny, které živostnost vzhledem 

k těžbě ztrácejí. Hodnota pozemků vyplývá z jejich využití. Jedním z podstatných 

užitků je možnost výstavby na těchto pozemcích. (Dušek, 2010, s. 7) 

 

Pozemek je plocha, která má několik možností užití. Je možno využít ji k pěstování 

plodin, těžit z ní nerostné produkty, postavit na ní stavby nebo plochu užívat 

k odpočinku apod. (Zazvonil, 2012, s. 31) 

 

Parcela 

 

S pozemkem souvisí pojem parcela, která je pozemkem, jež je dán geometricky a po-

lohově, najdeme ho vyobrazený v katastrální mapě a je označen parcelním číslem a 

nechybí ani název obce, případně katastrálního území, ve kterém je daný pozemek 

situován. Celková výměra parcely vyjadřuje velikost plošného obsahu průměru po-

zemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách. Zaokrouhluje se na 

celé metry čtvereční. Jeden, celiství pozemek může být složen i z více parcel. Ovšem 

například u zemědělské půdy může nastat situace opačná, tedy, že více parcel může 

být složen do jednoho pozemku, ale ta je spíše výjimkou. (Bradáč a kol., 2009, s. 5) 
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Existují dva typy parcel. Stavební nebo pozemková. Stavební parcela je pozemek, 

který je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. To je pozemek, na kterém je posta-

vena budova s nádvořím, může zde být také zbořeniště, společný dvůr či vodní dílo. 

 

Druhou zmíněnou parcelou je pozemková parcela, která není stavební parcelou. Jed-

ná se o pozemky jako je orná půda, vinice, chmelnice, zahrada, ovocný sad, trvalý 

travní porost, lesní pozemek, vodní plocha nebo ostatní plocha. (Janků, 2014, s. 44-45)  

    

1.2 Členění pozemků  

1.2.1 Členění pozemků podle druhů  

Pozemky je možné rozdělit také podle druhů.  

 

Lesní pozemek je pozemek s lesním porostem a také pozemek, ze kterého byly lesní 

porosty odstraněny z důvodu jejich obnovy. Nebo také pozemek, na kterém byly lesní 

porosty odstraněny pouze dočasně, a to z důvodu rozhodnutí orgánu statní správy 

lesů. Dále se jedná o lesní průsek nebo nezpevněnou lesní cestu, pokud není širší než 

4 metry. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Trvalý travní porost je stálá pastvina, eventuálně souvislý porost, kde převládají travi-

ny, které jsou určeny ke krmným účelům nebo k technickému využití. Trvalý travní po-

rost může být maximálně 5 let rozorán kvůli zúrodnění půdy. Podle způsobu obhos-

podařování se trvalý travní porost dělí na louky nebo pastviny. (Kollárová, 2007, s. 9) 

 

Orná půda je pozemek orné půdy, řídící se zákonem o zemědělství. (www.cuzk.cz, 

2013) 

 

Chmelnice je pozemek chmelnice, který je upravován zákonem o zemědělství. 

(www.cuzk.cz, 2013) 

 

Vinice je pozemek vinice, jež se řídí zákonem o zemědělství. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Ovocný sad je ovocný sad, který stanovuje zákon o zemědělství. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Zahrada je pozemek, na kterém se trvale pěstuje zejména zelenina, květiny nebo jiné 

zahradní plodiny, obyčejně pro vlastní potřebu. Dále to může být také pozemek sou-

visle osázený ovocnými stromy a ovocnými keři, ty obvykle utváří souvislý celek 

s obytnými a hospodářskými budovami. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o pozemek, na kterém je umístěna budova i 

s nádvořím, tzn. částí zastavěného stavebního pozemku, který zahrnuje dvůr, drobné 

http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
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stavby, vjezd, zastavěné plochy, bazény, záhony a další plochy, které k pozemku při-

léhají a přispívají k lepšímu užívání stavby. Naopak sem nepatří skleníky, které jsou 

v katastru evidovány jako budova, která je postavena na zemědělském nebo lesním 

pozemku nebo také na pozemku, který je evidovaný jako vodní plocha. Dále se mezi 

zastavěnou plochu a nádvoří řadí společný dvůr, zbořeniště nebo vodní dílo. 

(www.cuzk.cz, 2013) 

 

Vodní plocha je pozemek, na kterém je umístěno koryto vodního toku, vodní nádrž, 

močál, mokřad nebo bažina. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Ostatní plocha je takový pozemek, který není zmíněn v předchozích druzích pozem-

ků. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

1.2.2 Členění pozemků podle způsobu využití 

Způsobů využití pozemků je hned několik druhů, o jaké konkrétní způsoby se jedná, 

je uvedeno níže.  

 

Lesní pozemek, na kterém je umístěna budova, přestože pozemku není odebrána 

funkce lesa. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Dalším způsobem využití je les jiný než hospodářský. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Plantáž dřevin znamená, že je na pozemku například semenná plantáž, plantáž vá-

nočních stromků, porost daného dřevinného druhu, většinou jde o monokulturu. 

Smyslem je docílit rychlé a vysoké produkce dřevní hmoty. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Na pozemku může být školka, ve které jsou ovocné, lesní nebo okrasné stromy. Může 

se také jednat o školku viničnou nebo školku pro chmelovou sáď. (www.cuzk.cz, 

2013) 

 

Rybník je dalším ze způsobů využití pozemků. Jedná se o umělou vodní nádrž, která 

je určená primárně k chovu ryb. Rybník je možné úplně a pravidelně vypouštět. 

(www.cuzk.cz, 2013) 

 

Další možností je koryto vodního toku, které může být buď přirozené, případně upra-

vené nebo umělé. Přirozené koryto vzniká působením tekoucí vody a ostatních pří-

rodních faktorů. U upraveného koryta se jedná o technické zásahy, například typu 

břehového opevnění. Příkladem umělého koryta vodního toku může být například 

průplav nebo kanál. Podobně je to i u vodní nádrže. Přírodní vodní nádrž vznikla po-

mocí přírody bez zásahu lidské činnosti, jako například jezera. U umělé je to naopak, 

ta byla stvořena s pomocí lidské činnosti.  Část zemského povrchu, který je trvale ne-

http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
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bo většinu část roku rozbředlý je nazýván zamokřenou plochou. Dále je možné zařa-

dit také vodní plochy, na kterých stojí budova. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Neplodná půda je pozemek, na kterém se vyskytuje např. prudký svah, skála, kameni-

tý terén, vysoké meze s křovinami apod. Výjimku tvoří okamžik, kdy pozemek nepo-

skytuje trvalý užitek v důsledku lidské činnosti, popřípadě nečinnosti, a je možné 

uvést ho zpět do stavu, aby poskytl trvalé hospodářské využití. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Společný dvůr je v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotlivých bytových domů, 

kteří sousedí s pozemkem, na kterém je společný dvůr umístěn. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Silnice je pozemek, na kterém je umístěna komunikace první až třetí třídy a také její 

součásti. Dále se může jednat o dálnici, dráhu, to je pozemek, na kterém je umístěna 

železniční, tramvajová, trolejbusová nebo lanová dráha s vlastní dopravní cestou, 

ostatní komunikace, což je pozemek, kam je možné zařadit místní nebo účelovou 

komunikaci i zpevněnou lesní komunikaci a její součásti a ostatní dopravní plochu. 

Ostatní dopravní plochou může být letiště, přístav nebo veřejné parkoviště, v případě, 

že není součástí pozemní komunikace. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Mezi zeleň je možné zařadit například okrasnou zahradu, parky nebo uliční a sídlištní 

zeleň. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Mezi další způsoby využití pozemků patří sportoviště a rekreační plocha jako napří-

klad hřiště, stadiony, koupaliště autokempy atd. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Kulturní a osvětovou plochou se rozumí například skanzeny, památníky, nebo zoolo-

gické a botanické zahrady. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Dobývací prostor je prostor s jedním nebo více výhradními ložisky, případně prostor 

jen s částí tohoto výhradního ložiska. (www.cuzk.cz, 2013) 

 

Mezi další způsoby využití pozemků patří zbořeniště, skládky, fotovoltaické elektrár-

ny, skleníky nebo pařeniště, které jsou vytvořeny na pozemku, manipulační a sklado-

vé plochy, hřbitov, urnový háj nebo jiná plocha, která není využívána v žádném 

z předchozích způsobů. Patří sem i pozemky, na nichž je umístěna stavba, která 

v katastru není evidována. (www.cuzk.cz, 2013) 

1.2.3 Členění pozemků pro účely oceňování 

Pozemky se pro účely oceňování rozdělují následovně: 

 

Stavebními pozemky jsou nezastavěné pozemky, které jsou evidovány v katastru 

nemovitostí a vydané územní rozhodnutí, je určilo k zastavění. Zvláštním předpisem 

může být určena nejvyšší možná zastavěnost pozemků, která je ještě přípustná, po-

http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
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tom je stavebním pozemkem jen ta část, která odpovídá právě přípustnému limitu, 

který je určen k zastavění.  

Dále jsou stavební pozemky, které jsou v katastru nemovitostí evidovány v druhu po-

zemku jako zastavěné plochy a nádvoří nebo v druhu ostatní plochy. Do ostatních 

ploch se řadí staveniště nebo ostatní již zastavěné plochy, dále zahrady a ostatní plo-

chy, tvořící jeden celek se zastavěnou plochou a nádvořím, tyto plochy musí být vyu-

žívány společně a vlastníkem je stejný subjekt. (Seják, 1999, s. 142) 

Mezi stavební pozemky se také řadí plochy pozemků, které jsou skutečně zastavěné 

stavbami, aniž by se hledělo na stav evidovaný v katastru nemovitostí. (Seják, 1999, s. 

142) 

 

Zemědělské pozemky, které jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda, 

chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, louka a pastvina. (Seják, 1999, s. 142) 

 

Lesními pozemky se rozumí lesní pozemky, které jsou evidovány v katastru nemovi-

tostí a zalesněné nelesní pozemky. (Seják, 1999, s. 142) 

 

Pozemky, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako vodní nádrže či vodní toky. 

(Seják, 1999, s. 142) 

 

Mezi jiné pozemky lze zařadit například hospodářsky nevyužité pozemky či neplod-

nou půdu, kterou je například roklina, bažina, močál nebo mez s kamením. (Seják, 

1999, s. 142) 

 

 

Tato kapitola vysvětluje pojmy, které se k pozemkům vážou. V katastru nemovitostí je 

možné dohledat konkrétní, vybraný pozemek, zobrazit si ho na mapě, zjistit tak např. 

jeho polohu, velikost či tvar, což jsou faktory, které mohou mít vliv na jeho cenu. Dále 

se v katastru nemovitostí uvádí, jakého je pozemek druhu a jeho způsob využití. 
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2 FAKTORY TVOŘÍCÍ HODNOTU POZEM-

KŮ 

Hodnota pozemků závisí na omezeném množství a také jejich schopnosti přinášet 

užitek. Užitek se liší podle využití daného pozemku. Podstatný užitek přináší poze-

mek, na kterém je možná výstavba. Nicméně mezi hodnototvorné vlastnosti pozem-

ků je možné zařadit polohu, celkovou výměru pozemku, způsob jeho využití, stupeň 

územního plánování, míru využití, tvar, inženýrské sítě a ekologickou zátěž 

z dřívějšího období. (Dušek, 2010, s. 41, 42) 

 

Poloha 

Poloha pozemku je vnímána jako nejdůležitější faktor, který má vliv na jeho hodnotu i 

prodejnost. (Dušek, 2010, s. 42) I podle Berana (2005, s. 108) bývá poloha a dopravní 

dostupnost řazena mezi hlavní vlivy ekonomické využitelnosti pozemků a území cel-

kově. 

 

Kromě toho, že je důležité k čemu pozemek slouží, má sloužit nebo by mohl sloužit, 

je podstatné také to, kde se nachází. Vztah polohy a hodnoty pozemku se liší podle 

toho, jak je daný pozemek využíván. Například u zemědělské půdy hraje poloha po-

zemku významnou roli kvůli dostupnosti pozemku, ale také z pohledu jeho tvaru, 

dispozice či skladbě půdy apod. Například u lesního pozemku tomu může být zase 

jinak. Nejdůležitější je poloha u stavebních pozemků, u kterých kromě dostupnosti, 

kvality pozemku nebo orientaci vůči světovým stranám jsou podstatné i vztahy 

k infrastruktuře, a to zejména pro obytné nemovitosti. Pro výrobní nemovitosti to jsou 

vztahy k dovozu surovin a odvozu výrobků, roli hraje také blízkost nádraží, popřípadě 

letiště či přístavu. (Seják, 1999, s. 149-150).  

 

Polohu je možné rozdělit z hlediska vlivu na hodnotu pozemku na dvě polohy. A sice 

makropolohu nebo mikropolohu. Makropoloha vyjadřuje šířeji rozuměnou polohu, 

jako příklad lze uvést pozemek v Praze. U mikropolohy může být příkladem jedna 

konkrétní ulice, jde o polohu v rozsahu malé lokality. V případě, že existují dva shod-

né pozemky, ale s odlišnou mikropolohou, může se jejich hodnota lišit. Kvalita polohy 

pozemku se hodnotí relativně v kontextu s možným využitím pozemku. (Dušek, 2010, 

s. 42) 

 

Poloha pozemku z pohledu komerčního využití 

Rozhodovaní o tom, kde bude umístěn podnik, je dlouhodobé se strategickým cha-

rakterem. Jeho umístění se může stát zdrojem význačné konkurenční výhody, a také 

může mít vliv vnější okolí.  (Jurová, 2013, s. 195) 
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Podnik je možné vybudovat na nezastavěných plochách, na plochách, které již zasta-

věné jsou, ale v současné době nejsou využívány, dále je možné přizpůsobit existují-

cích ploch. (Jurová, 2013, s. 195) 

Jedno z hlavních kritérií při rozhodování o umístění podniku je pozemek, a sice jeho 

cena, dopravní infrastruktura, energetická síť a jiné zvláštní požadavky, jakými jsou 

například způsob a dostupnost připojení k internetu. (Jurová, 2013, s. 196) 

U nezastavěných ploch se mezi výhody řadí znalost stavu plochy a polohy pozemku, 

komerční nabídky a možnost čerpání podpory municipalit a veřejné zprávy. Naopak 

mezi nevýhody patří vyjmutí pozemku ze zemědělského pozemkového fondu, do-

stupnost sítí či stavební povolení a posuzování vlivu na životní prostředí. (Jurová, 

2013, s. 196) 

 

Stupnic polohových vlastností pozemků či podkladů pro terénní průzkum polohy sta-

vebního pozemku je celá řada. Podle Sejáka (1999, s. 150-151) lze do této stupnice 

zařadit hydrogeologické vlastnosti půdy, dispozice pozemků, dostupnost pozemků 

obslužnými sítěmi, územněplánovací vztahy, majetkoprávní vztahy, cenové relace, 

stavebně-technická dokumentace, mapové podklady, dopravní přístupnost, in-

frastrukturu, břemena, ochranná pásma a speciální - mimořádné. (Seják, 1999, s. 150-

151) 

Hydrogeologické vlastnosti 

Mezi hydrogeologické vlastnosti půdy se řadí například hladina podzemní vody a její 

agresivnost vůči betonům či stavivům obecně, únosnost základové půdy nebo che-

mické vlastnosti vody i půdy.  (Seják, 1999, s. 150-151) 

 

Dispozice pozemků 

U dispozice pozemků se hledí na jejich orientaci vůči světovým stranám, tvarové 

vlastnosti, sklonitost či přístupnost. (Seják, 1999, s. 150-151) 

 

Dostupnost pozemků obslužnými sítěmi 

Dostupností pozemků obslužnými sítěmi se rozumí komunikační sítě, stanovuje se, 

jak kvalitní je přístupová cesta, zda se jedná o zpevněnou, nezpevněnou, jaká je její 

vzdálenost. (Seják, 1999, s. 150-151) 

 

Inženýrské sítě 

Dále jde o přístupnost sítí jakou je například vodovod, kanalizace, elektřina nebo plyn. 

Důležitý je také jejich technický stav. Pokud nejsou umístěny na hranici pozemku, tak 

hraje roli také jejich vzdálenost. (Seják, 1999, s. 150-151) 

 

Mezi inženýrské sítě se řadí vodovod, kanalizace, elektřina a plyn. Tyto sítě tvoří 

mnohdy poměrně vysokou položku ze strany nákladů. Dokonce se může stát, že vy-

budování inženýrských sítí na pozemku, kde dosud chyběly, mohou převýšit hodnotu 

původního pozemku, dokud nebyl zasíťován. Skutečnost, že je pozemek zasíťován 

má pozitivní vliv na hodnotu daného pozemku. (Dušek, 2010, s. 43) 
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Územně plánovací vztahy 

Zahrnují, zda je pozemek v zastavění části obce určené k účelu, jež je monitorován 

průzkumem, tedy, jestli jde například o bydlení, továrny, provozy, služby apod. Nebo 

zda se jedná o pozemek v odlišné zóně. Územně plánovací vztahy dále zahrnují 

územně plánovací dokumentaci, její existenci i závaznost, řeší stabilizaci zástavby 

daného druhu, výhledy a možnosti. (Seják, 1999, s. 150-151) 

 

Územní plánování je nástroj pro regulaci zastavěného prostředí a vytváření funkčních 

realitních trhů. Určuje umístění, velikost a využití budov a rozhoduje o hustotě měst-

ských bloků. Jeho účelem je umožnit místním a vnitrostátním orgánům regulovat a 

kontrolovat trh s pozemky a nemovitostmi. Územní plánování také může poskytnout 

příležitosti stimulovat či zpomalit vývoj v konkrétních oblastech. Proces územního 

plánování funguje po celém světě odlišně a je řízen různými úrovněmi autority. (ur-

ban-regeneration.worldbank.org, 2015) 

 

Mezi nejčastější využití pozemků patří stavební parcely. Z tohoto pohledu je nutné, 

aby bylo zajištěno právo výstavby na daném pozemku. Právo výstavby zahrnuje na-

příklad stavební povolení nebo územní rozhodnutí. Získání těchto právních možností 

výstavby je pro vlastníka náročné z časového, ale i finančního hlediska. Na druhé 

straně se pozitivně odráží na hodnotě pozemku, protože snižuje rizika, která souvisí 

s případným ohrožením realizace stavby. (Dušek, 2010, s. 42, 43)  

 

Majetkoprávní vztahy 

Tyto vztahy se zabývají tím, zda pozemek vlastní majitel nemovitosti či investor bu-

doucí výstavby. Pozemek může být též pronajat, v tomto případě se zkoumá za ja-

kých podmínek. Majetkoprávní vztahy dále zahrnují, kdo je vlastníkem sousedních 

pozemků a zda jsou zastavěné či nezastavěné. Přípojky jsou také v řešení vlastnictví 

apod. Dále sem patří výpis z katastru nemovitostí, který se srovnává s místem, kde je 

pozemek umístěn, pozemkové knihy atd. (Seják, 1999, s. 150-151) 

 

Cenová relace 

Týká se pozemku či regionu, která má zpracovanou cenovou mapu, případně jsou 

k dispozici údaje o cenách sousedních pozemků, které ovšem mají stejné zaměření a 

kvalitu. Dále jde o to, kdy byl pozemek koupen a za jakou částku, o doklady k němu 

apod. (Seják, 1999, s. 150-151) 

 

Stavebně-technická dokumentace  

Patří k pozemku, na kterém je umístěna, uvažována nebo projektována stavba a exis-

tuje k ní dokumentace, která zahrnuje územní rozhodnutí, stavební povolení apod. 

(Seják, 1999, s. 150-151) 
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Mapové podklady 

Jsou snímkem pozemkové nebo katastrální mapy, snímkem mapy, která má větší 

měřítko a slouží pro zjištění širších vztahů a situační výkresy z projektové dokumen-

tace. Pokud nejsou tyto materiálny k dispozici, provede se místní šetření a zajistí pol-

ní náčrty, v případě, že jsou již k dispozici, ověří se při srovnání se skutečností. (Seják, 

1999, s. 150-151) 

 

Dopravní přístupnost 

Zahrnuje, jak je pozemek vzdálen od komunikace vyššího řádu, silnice první třídy, 

dálnici, nejbližšího vlakového nádraží, autobusové dopravy, vzdálenosti k MHD apod. 

(Seják, 1999, s. 150-151) 

 

Infrastruktura 

zahrnuje vzdálenost od pozemku k obchodům, ať už s potravinami či obchodům 

ostatním nebo vzdálenost k službám. Dále obsahuje ubytování, školy, zdravotnictví, 

kulturu, správní orgány apod. (Seják, 1999, s. 150-151) 

 

Břemena 

Může se jednat o břemena, která se týkají a jsou vztažena kromě pozemku také ke 

stavbě či k osobě. Jako příklad lze uvést právo přejezdu, trvalého bydlení apod. 

(Seják, 1999, s. 150-151) 

 

Ochranná pásma 

U ochranných pásem jde o to, zda je pozemek umístěn v ochranném pásmu komuni-

kace, vodního zdroje, železnice, elektrického vedení nebo je v památkové či v krajinné 

chráněné oblasti, případně v některém z dalších ochranných pásem. (Seják, 1999, s. 

150-151) 

 

Speciální, mimořádné 

Dělí se na pozitivní a negativní. Mezi pozitivní vlastnosti polohy pozemku se řadí vý-

hled do krajiny, případně na město či památky, dalším pozitivem je blízkost lesa, vo-

dy, rekreační oblasti, kultury či sportovišť. Naopak mezi negativní vlastnosti patří imi-

se nebo emise, dopravní tepny, pokud je v blízkost například letiště, které způsobuje 

hluk, nedaleko je provoz se zápachem, močál s komáry apod.  (Seják, 1999, s. 150-

151) 

 

Celková výměra 

U celkové výměry pozemku zpravidla platí, že čím je pozemek větší, tím je vyšší jeho 

hodnota v Kč. Na druhé straně hodnota pozemku v Kč/m2 je ve většině případů klesa-

jící funkcí výměry. (Dušek, 2010, s. 42) 
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Způsob využití  

To, jakým způsobem je možné pozemek využít ovlivňuje užitek neboli potencionální 

výnos, který může mít podstatný vliv na jeho hodnotu. Příkladem, jakým je možné 

pozemek využít je stavební pozemek, zahrada, vodní plocha apod. (Dušek, 2010, s. 

42) 

 

Míra využití  

Dalším faktorem je míra využití pozemku. Pokud je míra stavebního využití pozemku 

nízká nebo velmi vysoká, negativně se tato skutečnost odrazí na jeho hodnotě. (Du-

šek, 2010, s. 43) 

 

Tvar pozemku 

Tvar pozemku má také vliv na jeho hodnotu. Pokud je pozemek nepravidelný či např. 

příliš úzký, jeho hodnota je tím pádem negativně ovlivněna. (Dušek, 2010, s. 43) 

 

(Ekologická) zátěž z minulosti  

Ekologická nebo jiná zátěž z minulosti. Tento faktor se týká především průmyslově 

využívaných pozemků, kde mohlo dojít ke kontaminaci látkami, které mohou být 

zdraví škodlivé nebo mohou v nejhorším případě ohrozit lidské životy. Odborníci 

např. z oblasti geologie, chemie či ekologie ve většině případů spolupracují při identi-

fikaci, ocenění či při potencionálním odstranění neboli zakonzervování zátěže. 

V případě, že je pozemek takto nějakým způsobem zatížen, s největší pravděpodob-

ností se to odrazí na jeho ceně. (Dušek, 2010, s. 43) 

 

Pozemek, který je kontaminovaný se stane na nějaký čas neprodejným. Majitel po-

zemku má za povinnost takový pozemek na vlastní náklady dekontaminovat. Náklady 

na kontaminaci převýší ceny srovnatelných pozemků. Pokud kontaminaci způsobil 

někdo jiný než vlastník pozemky, náklady bude hradit on. Případně je možné čerpat 

dotaci, ať už přímou či nepřímou a osvobodit se tak od daní. (Ort, 2010, s. 69) 

 

Kvalita života 

Mezi příklady toho, jaké faktory mají vliv na kvalitu života, patří například ekologická 

stopa nebo blízkost k inženýrským sítím. (sciencedirect.com, 2021) 

Kvalitu života výrazně ovlivňuje mnoho nežádoucích jevů. Mezi nejnepříznivější patří 

kriminalita. (2005, s. 292) 

Na kriminalitu má vliv kombinace fyzických, sociálních, situačních a ekonomických 

faktorů. Z velké části soustředí do měst a větších obcí, a to především do míst, která 

jsou anonymní. (moderniobec.cz, 2007) 

 

Obyvatelstvo 

Na populační strukturu má vliv dlouhodobý vývoj tří základních demografických pro-

cesů, kterými jsou porodnost, úmrtnost a migrace. Změny, které v populaci nastanou, 

se odráží po mnoho desetiletí. Ke změnám věkové struktury obyvatel se nejčastěji 
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váže proces demografického stárnutí. Příčinou jsou obecně dva faktory. U prvního 

dochází ke klesajícímu počtu narozených dětí kvůli snižující se úrovně plodnosti, čímž 

se zmenšuje dětská složka populace. Za druhé jde o rostoucí podíl osob, jež se doží-

vají vysokého věku. (Hulíková, 2012, s. 12) 

 

Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je jedním z ústředních ukazatelů ekonomiky. Její hodnota se udává 

v procentech a tomuto údaji se říká míra nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti 

udává procento nezaměstnaných z ekonomicky aktivního obyvatelstva. Míru neza-

městnanosti je možné stanovit několika měrami. Registrovaná míra nezaměstnanosti 

pokládá za nezaměstnané osoby ty, které jsou evidovány na úřadech práce. Výběrové 

šetření pracovních sil je další metoda, která tkví ve zjištění počtu nezaměstnaných v 

domácnostech. Existuje několik typů nezaměstnanosti. Nezaměstnanost frikční, 

strukturální, cyklická, dobrovolná a nedobrovolná. (Toth, 2010, s. 205-207) 

 

Poloha a význam obce, občanská vybavenost obce 

Regionální poloha, význam a velikost obce, charakteristika lokality. (Bradáč, 2009, s. 

427) 

 

Do občanské vybavenosti se obvykle řadí školská zařízení, knihovny, pošty, lékařské 

ordinace, lékárny apod. (czso.cz, 2009) 

 

Dopravní dostupnost 

Dopravní dostupnost spočívá v kvalitě dopravní obslužnosti daného místa a jedno-

duchosti, jakou mají lidé v přístupu ke službám. (Bártová, 2008, s. 97) 

 

Životní prostředí 

Stav životního prostředí je pravidelně monitorován a hodnocen. Odbor environmen-

tálních rizik a ekologických škod zajišťuje specifická rizika pro životní prostředí. Kon-

krétně jde o rizika v oblasti chemických látek, závažných průmyslových havárií s nimi 

spojených a v oblasti s geneticky modifikovanými organismy. (mzp.cz, 2020) 

 

Krajinný ráz 

Ráz krajiny tvoří významnou hodnotu dochovaného přírodního a kulturního prostředí 

a z toho důvodu je chráněn před znehodnocením. Tvoří ho specifické rysy a znaky, 

které formují rázovitost, tedy odlišnost a jedinečnost krajiny. Krajinný ráz nebo také 

charakter krajiny je dán zejména morfologií terénu, charakterem vodních ploch a to-

ků či vegetačním krytem a osídlením. (ochranaprirody.cz, 2021) 

 

Povodňové riziko 

K povodni dochází, pokud nastane výrazné zvýšení hladiny vodních toků či dalších 

povrchových vod. Voda v tomto případě zaplavuje území mimo koryto vodního toku. 

Pokud nastane přechodné výrazné stoupnutí vodní hladiny určitého vodního toku a 
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voda se vylévá z koryta, způsobí zaplavení, jak nejbližší, tak i blízké okolí vodního to-

ku. V ohrožení jsou životy i majetek. Dochází k devastaci životního prostředí a výraz-

ným materiálním škodám. (mvcr.cz, 2021) 

 

Ochrany před povodněmi lze dosáhnout dlouhodobými opatřeními a opatřeními 

operativními, které jsou vázány na konkrétní povodňovou situaci. (mzp.cz, 2020)  

 

Kvalita pitné vody 

Pitná voda se řadí k základním životním potřebám. Příjem pitné vody je důležitý pro 

správné fungování všech procesů v těle člověka. V případě, že její kvalita není v sou-

ladu s hygienickými požadavky, může dojít ke zdravotním problémům. Riziko, které 

se pojí s nevhodnou kvalitou vody, není možné vyloučit u žádné vody, nezáleží tedy 

na tom, zda se jedná o vodu z vodovodu, studny, vodu upravenou nějakým zařízením 

či balenou. (szu.cz)  

 

Česká republika se řadí mezi šest zemí v rámci EU, která podle mikrobiologických a 

chemických parametrů pitné vody dosahuje 99% až 100% požadované kvality. (nase-

voda.cz, 2016) 

 

Kvalita ovzduší 

Pro člověka je ovzduší jednou z nejpodstatnějších složek životního prostředí, protože 

působí na jeho zdraví. Stav mimořádně znečištěného ovzduší nastává v případě 

smogové situace. V tomto případě dochází k tomu, že úroveň znečištění oxidem siři-

čitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 či troposférickým ozonem překročí nějakou 

z prahových hodnot. Příčinou smogových situací bývají špatné rozptylové podmínky, 

které zapříčiní kumulaci znečištění ze zdrojů znečišťování ovzduší v určité oblasti. 

(mzp.cz, 2020) 

 

Chráněná území a ochranná pásma 

V ČR je pozemní ochrana stanovena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, a v prováděcích vyhláškách 395/1992 Sv. a 45/2018 Sb. Existují dvě úrovně 

zvláště chráněných území. Jde o velkoplošná zvláště chráněná území a maloplošná 

zvláště chráněná území. Do velkoplošných se řadí národní parky a chráněné krajinné 

oblasti. Do maloplošných patří národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, 

přírodní rezervace a přírodní památka. Při vstupu do EU vznikla povinnost vymezení 

soustavy chráněných území Natura 2000, do které se řadí kategorie evropsky vý-

znamná lokalita a ptačí oblast. (ochranaprirody.cz, 2021) 

 

Internetové připojení 

Možností připojení k internetu je hned několik druhů. Lze rozlišit drátová připojení, 

bezdrátová připojení a mobilní připojení. Tyto typy připojení se liší několika parame-

try, jako např. maximální rychlostí stahování a odesílání dat, datovými limity, odez-

vou, cenou nebo také možnostmi využití telekomunikačních služeb. (dsl.cz, 2018) 
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Faktory tvořící hodnotu pozemků budou dále posuzovány v praktické části. Pomocí 

hodnototvorných faktorů týkajících se přímo vybraného pozemku je odhadnuta hod-

nota pozemku, u něhož není známa jeho tržní cena. Další prvky kvality prostředí obce 

jsou také posuzovány a je zjišťováno, zda mezi nimi a cenou vybraných pozemků pro 

podnikání na Kutnohorsku a Kolínsku panuje závislost. 
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3 TRH S NEMOVITOSTMI  

3.1 Vymezení trhu nemovitostí 

Trh je místem ekonomické směny, setkává se na něm nabídka s poptávkou. Tržní 

hodnota nemovitostí je tvořena ve zvláštním segmentu trhu, a sice trhu s nemovi-

tostmi. Trh s nemovitostmi je trhem s plochami a prostory, které jsou určeny k využití. 

Na ploše pozemků je možné rozvíjet nejrůznější činnosti. Může se jednat například o 

pěstování využitelných plodit, těžbu nerostných produktů, postavení staveb nebo 

plochu využít k odpočinku. Stavba by poté měla sloužit k tomu, aby zvýšila využitel-

nost plochy. Z pohledu kvality jde převážně o snahu vytvořit speciální prostředí, které 

by mělo být v ideálním případě nezávislé na klimatických podmínkách. Ze strany 

kvantity jde o její zvýšení pomocí podlažnosti, což znamená, že s rostoucím počtem 

podlaží se zvyšují možnosti, jak plochy a prostory využít. (Zazvonil, 2012, s. 31) 

 

Mezi zvláštnosti trhu nemovitostí patří tzv. veřejné vlastnictví nemovitosti. Důvodem 

je to, že katastr nemovitostí i pozemková kniha, do kterých se zaznamenávají veškerá 

vlastnická práva k nemovitostem, jsou veřejnými listinami. Proto je možné u kteréko-

liv nemovitosti zjistit, kdo je jejím vlastníkem. Mezi formy vlastnictví se řadí vlastnictví 

soukromé, družstevní a veřejné. (Žítek, 2005, s. 19-20) 

 

Trh s pozemky je rozdělen na: 

 

 Stavební pozemky 

 Zemědělské pozemky 

 Ostatní pozemky 

 

Stavební pozemky 

Tento typ pozemků dosahuje nejvyšších hodnot, což plyne z míry zhodnocení a míry 

výnosnosti pozemku. Pozemek se stavbou zhodnocuje. Jedinečný pozemek je totiž 

základem hodnoty, jenž může stavba nadále zvyšovat. Ovšem doba, než se pozemek 

zhodnotí, může být poměrně dlouhá, často se jedná o několik let či desetiletí. Inves-

tor se při koupi pozemku rozhoduje podle poměru zisku a rizika.  

I u pozemků se může dostavit synergický efekt, týká se zejména pozemků zeměděl-

ských nebo při výstavbě hypermarketů. Největšího ekonomického efektu dosahují 

proluky a jsou považovány za nejcennější typy pozemků. Nachází se v prémiových 

lokalitách velkých či lázeňských měst. Tyto pozemky mají často např. nevhodný tvar 

či polohu, kvůli čemuž není možné takový pozemek optimálně využít ke komerčním 

účelům. V případě, že investor dokáže k proluce přikoupit strategicky důležitý sou-

sední pozemek, může je sloučit v pozemek jeden, a tím dosáhne vyšší tržní hodnoty. 
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Rozdělit jeden velký pozemek na několik menších a poté je prodat je další možností. 

Poptávka po velkých pozemcích je řádově menší, než poptávka po menších pozem-

cích, které slouží např. pro výstavbu rodinných domů. 

Pokud se jedná o pozemek nacházející se v panenské přírodě, je třeba ho technicky 

vybavit, aby ho bylo možné dále komerčně využívat. Jde o vybavení stavebními díly, 

díky kterým bude možné zajistit provoz budov, hal a jiných druhů staveb, které bu-

dou na takovém pozemku postaveny. Je třeba zvážit náklady na technické vybavení 

pozemku, které na něm doposud chybělo. V případě, že by překročilo cenu podobné-

ho technicky vybaveného pozemku, s tím, že by na trhu bylo dostatečné množství 

volných a technicky vybavených pozemků, nemá význam takto investovat. Obdobná 

situace nastane v případě, že by návratnost byla delší než životnost. 

V současné době dochází k velmi silnému stavebnímu rozvoji, čímž se i pozitivně 

mění vývoj hodnoty pozemků. (Ort, 2019, s. 70-74) 

 

Investice do pozemku, je ale také ohrožena riziky. Mezi nejčastější lze zařadit politic-

ká, právní, makroekonomická, technická a environmentální rizika, dále také změnu 

širších vztahů nebo územního plánu a také likviditu. Všechna tato rizika často plynou 

právě z jedinečnosti a nepřemístitelnosti pozemku. (Ort, 2019, s. 75) 

 

Mezi politická rizika je možné zařadit např. to, že pozemek může být vyvlastněn bez 

náhrady či bez dostatečné náhrady, může dojít ke snížení poptávky z důvodu odcho-

du zahraničních investorů apod. (Ort, 2019, s. 75) 

 

U právních rizik jde o dopad zákonů či podzákonných opatření. Může se jednat např. 

o regulaci nájemného, o omezení nákupu a prodeje nemovitostí, o zavedení nové 

majetkové daně apod. (Ort, 2019, s. 75) 

 

Mezi makroekonomická rizika patří změna devizového kurzu nebo změna úrokových 

sazeb komerčních bank apod.  Pokud nastane krize, pokles cen nemovitostí nebývá 

dramatický. (Ort, 2019, s. 75-76)  

 

Technickými riziky jsou pozemky ohroženy v menší míře než stavby. Lze mezi ně za-

řadit např. kontaminaci či poddolování. (Ort, 2019, s. 76) 

 

Mezi rizika environmentální neboli přírodní se řadí např. povodně, eroze či sesuvy la-

vin. V oblastech, které jsou seismicky aktivní, dochází k ohrožení i tímto způsobem. 

Takto zasaženy jsou např. Japonsko nebo Kalifornie. (Ort, 2019, s. 76) 

 

Ke změně širších vztahů dochází u pozemků, které jsou zásadně nepřemístitelné. 

Může nastat situace, kdy investor koupí pozemek se záměrem vybudovat na něm 

např. hotel, rodinné domy apod., ale následně dojde k určitým změnám v okolí toho-

to pozemku, a není tím pádem možné vybudovat nic z toho, co investor plánoval, 

proto pozemek ztratí velkou část své hodnoty. (Ort, 2019, s. 76) 
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Změna územního plánu spočívá např. v tom, že pozemek, který byl dříve pozemkem 

stavebním je nově vložen do územního plánu jako chráněné krajinné území či veřej-

ná zeleň a tím dojde ke skokovému snížení hodnoty takového pozemku. (Ort, 2019, s. 

76) 

 

Posledním zmíněným pojmem je likvidita, která je obecně u nemovitostí poměrně 

malá. Podobně tomu bývá i u nestavebních pozemků, které se nachází v odlehlých 

lokalitách. (Ort, 2019, s. 77)   

 

Zemědělské pozemky 

Český trh se zemědělskou půdou je aktuální poměrně stabilizovaný.  V posledních 

letech dochází k rozvoji ekozemědělství a ekoturistiky, na to mají vliv mimo jiné do-

tace. Nově byly založeny specializované agentury i nové profese, které se dotacemi 

zabývají, proto došlo k relativně velké informovanosti veřejnosti ohledně možnosti 

využití těchto dotací. Zemědělské pozemky jsou ale také využívány k volnočasovým 

aktivitám, jako jsou např. jízdárny, golfová hřiště či sportovní areály. Do budoucna je 

očekávána transformace některých zemědělských pozemků k jiným účelům a tedy 

k jejich redukci. Transformace bude prováděna např. z důvodu výstavby nových bytů, 

dálnic, železničních koridorů apod. (Ort, 2019, s. 78-79) 

 

Ostatní pozemky 

Jak již bylo zmíněno, do tohoto sektoru se řadí několik různých typů pozemků. Může 

se jednat např. o rybníky, pozemky v chráněných krajinných oblastech, o městskou a 

krajinnou zeleň apod.  

Vzhledem k rozmanité škále nejrůznějších typů pozemků, je patrný rozdíl v uvažování 

trhu a podle toho je rozdílná i poptávka a nabídka po těchto pozemcích. 

Z pohledu současné situace na trhu jsou výborně prodejné rybníky z důvodu velmi 

vysoké efektivity zemědělské výroby. 

Naopak lesy jsou trhem vnímány jako pozemky nízkou mírou výnosnosti a malou li-

kviditou.  

Pokud jde o pozemky, které je možné využít alespoň sezónně jako např. koupaliště, 

svahy na lyžování či autokempingy, a je tedy možné tyto pozemky zhodnotit, i ty se 

stávají pro investory atraktivními. (Ort, 2019, s. 79-80) 

 

3.2 Poptávka a nabídka 

Na trhu nemovitostí se vykytují dva základní subjekty. Prodávající a kupující. (Dušek, 

2010, s. 35) 

 

Vztah mezi kupujícím a prodávajícím tkví v nákupu nebo prodeji nemovitosti, za 

podmínek, které jsou sjednány smluvně. Stejně tak je i cena ujednána smlouvou. Dal-

ším vztahem, který na trhu nemovitostí existuje, je pronájem či nájem nemovitosti. 
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Pronajímatel, který je na jedné straně, bývá zároveň vlastníkem nemovitosti, naproti 

tomu na druhé straně nájemce, je subjektem, který chce nemovitosti užívat. Za to 

platí nájemce pronajímateli nájemné, které je dané smluvně a zpravidla se platí mě-

síčně, případně čtvrtletně, půlročně nebo ročně. Nájemné je dáno v peněžních jed-

notkách za celou pronajímanou nemovitost, za její část či za 1 m², v České republice 

tedy korunách (Kč), v případě, že se jedná o nemovitosti, které jsou pronajímány ná-

jemcům ze zahraničí, může být nájemné sjednáno v měně cizí, většinou v Eurech. 

(Dušek, 2010, s. 37) 

 

Nájem pozemků je na současném trhu relativně omezený a ani není příliš aktivní, to 

se týká četnosti i objemu obchodů. Způsobeno je to především kvůli rozdílnému poli-

tickému, právnímu a ekonomickému vývoji před rokem 1990 oproti jiným státům, 

které České republice odpovídají, co do počtu obyvatel i srovnatelnými lokalitami. 

(Ort, 2019, s. 123) 

 

Podle Orta (2019, s. 123) je možné nájem pozemků rozdělit do 4 typů: 

 

 Nájem pozemků, které jsou zastavěny stavbami odlišných vlastníků 

 Nájem přímo komerčně využitelných pozemků (např. se může jednat o parko-

viště či tržiště) 

 Nájem pozemků, které slouží pro umístění dočasných staveb 

 Nájem zemědělské půdy 

 

Nájem pozemků, které jsou zastavěny stavbami odlišných vlastníků 

 

V letech 1949 až 2012 bylo možné, aby na cizím pozemku byla umístěna stavba, tedy 

vlastníkem pozemku byl někdo jiný a vlastníkem stavby také. Ve většině případů 

k tomu došlo, tak, že v letech 1960-1990 nebylo možné kupovat pozemky ke staveb-

ním účelům, ale byly v právním režimu, nazývaném osobní užívání. Stát a národní 

podniky svoje investice uskutečňovali na státních pozemcích. Ovšem po roce 1990 

byly pozemky vráceny zpět původním vlastníkům, čímž došlo k tomu, že se velké 

množství staveb ocitlo na cizích pozemcích. Dále je tato situace důsledkem tzv. velké 

privatizace. Tzn., že začátkem 90. let byly státní podniky prodávány podle privatizač-

ních projektů. Zájemce, který si chtěl privatizovaný podnik koupit, se rozhodoval, kte-

rá část je nezbytná, a kterou naopak dokáže postrádat. Proto si takový zájemce po-

nechal např. jen část staveb a pozemek, na kterém tyto stavby stály, ponechal ve 

zbytkovém státním podniku. Ovšem po několika dalších letech došlo i na privatizaci 

zbytkových částí, a tím pádem se některé stavby, zejména výrobní, vyskytly na cizích 

pozemcích. Realita je ale taková, že majitel stavby neoplývá příliš velkou ochotou 

platit nájemné za pozemek, na kterém jeho stavba stojí, proto takové případy často 

končí u soudu, kde se podle znaleckého posudku určí obvyklá cena nájmu a majitel je 

povinen ji platit. (Ort, 2019, s. 123-124) 
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Nájem přímo komerčně využitelných pozemků 

V tomto případě se jedná o nejvíce lukrativní pozemky, podle toho, jak vysokých ná-

jmů je možné dosáhnout. Jde např. o parkoviště, tržiště, svahy vhodné pro lyžování, 

koupaliště aj. Mezi nevýhody některých pozemků se řadí nemožnost pronajímat je po 

celý rok, proto jde často o sezónní nájmy či krátkodobé nájmy. Krátkodobé nájmy se 

týkají např. pronájmu tržitě po dobu, kdy trh probíhá. Jak vysoká částka za nájem bu-

de, závisí na nabídce a poptávce. Tato částka, tedy informace o nájmech, je také 

zpravidla veřejně přístupná. (Ort, 2019, s. 126) 

 

Nájem pozemků, které slouží pro umístění dočasných staveb 

Do tohoto typu nájmu pozemků se řadí např. administrativní budovy, prodejní či vý-

stavní pavilony, které jsou postaveny pouze po dobu výstavy, dočasné inženýrské 

stavby, kterými může být provizorní komunikace tvořená ze železobetonových pane-

lů atd. Tento typ nájmu čelí poměrně velkému zájmu z pozice majitelů, protože jde 

zpravidla o okamžité zhodnocení pozemku, který stejně aktuálně není komerčně vy-

užíván. Naopak ze strany nájemce se mohou objevit nejrůznější pozitivní daňové 

aspekty. (Ort, 2019, s. 126) 

 

Nájem zemědělské půdy 

Předtím, než Česká republika vstoupila do Evropské unie, nebyl nájem zemědělské 

půdy pro zemědělské účely zrovna atraktivní. Část jednotných zemědělských druž-

stev se rozpadla, státní statky zanikly, došlo k restituci zemědělské půdy. Došlo tedy 

k tomu, že nabídka převažovala nad poptávkou, a to enormně. Půda byla ve velké mí-

ře pronajímána zdarma, v naturálních jednotkách či za velmi symbolické nájemné. 

Jistý zlom byl zaznamenán v době, kdy Česká republika vstoupila do EU, zemědělci 

získali nové příležitosti, které souviseli s unijní zemědělskou politikou. K rozvoji do-

chází i v posledních letech, zejména kvůli unijním dotacím. 

Zemědělská půda se pronajímá jako výrobní prostor, který je určen zemědělské rost-

linné výrobě. Výjimečně je možné tuto půdu pronajmout i k jiným účelům jakými jsou 

např. golfová hřiště, areály pro cyklokros, či koncerty – v tom případě se jedná o do-

časný pronájem. Informace o nájmech zemědělské půdy je možné dohledat na 

zvláštních internetových stránkách, jejich výzkumem se také zabývají odborné vý-

zkumné ústavy. (Ort, 2019, s. 126-127) 

 

3.2.1 Poptávka 

Poptávka je uskutečňována ze strany kupujícího, který si nemovitost pořizuje kvůli 

tomu, aby mu přinášela užitek. Ten je podnícen potřebou vlastnit místo ať už pro 

vlastní využití tkvějící v bydlení nebo pro podnikatelskou činnost. (Dušek, 2010, s. 35) 

Mezi tržní možnosti nabytí vlastnického práva patří koupě, výstavba a leasing. (Dušek, 

2010, s. 36) 
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3.2.2 Nabídka 

Prodávající je vlastníkem nemovitosti, kterou chce prodat zpravidla za předpokladu, 

že užitek již nekoresponduje s jeho potřebami, které mu nemovitost přináší. (Dušek, 

2010, s. 37) 

Pozemek a jeho kvantitativní stránka nabídky je fixní, proto nereaguje na změny na 

trhu. Mění se ovšem kvalitativní stránka nabídky, tedy jde o přidání hodnoty k již exis-

tujícímu pozemku. (Ort, 2019, s. 69) 

3.3 Subjekty na trhu nemovitostí 

Mezi nejdůležitější subjekty na trhu nemovitostí patří prodávající a kupující, kteří spo-

lu uzavírají kupní smlouvu. Aby bylo možné uvažovat o trhu, musí ho tvořit větší 

množství prodávajících a kupujících, kteří jednají dobrovolně. Předmětem obchodu je 

vlastnické právo. (Dušek, 2010, s. 38) 

 

Pronajímatel a nájemce jsou další dva důležité subjekty na trhu nemovitostí. Prona-

jímatel nabízí k pronájmu nemovitosti či pozemky, které už sám nevyužívá. Předmě-

tem obchodu je právo užívání konkrétní nemovitosti nebo pozemku. (Dušek, 2010, s. 

38) 

 

Mezi další subjekty trhu nemovitostí patří realitní makléři, kteří jsou na trhu ve funkci 

prostředníka mezi prodávajícím a kupujícím nebo mezi pronajímatelem a nájemcem. 

V určitém čase na jednom místě seskupují poptávku a nabídku. Zisk získáva-

jí prostřednictvím provizí. Svoje znalosti uplatňují i při dalších činnostech jakými např. 

jsou poradenství při koupi nebo prodeji, převod vlastnických práv, práva nemovitostí i 

případně jejich oceňování. (Dušek, 2010, s. 38) 

 

Mezi subjekty nechybí ani banky, které poskytují úvěry, pomocí nichž je možné ne-

movitosti financovat. V České republice hypotečním bankám musí Česká národní 

banka udělit licenci. (Dušek, 2010, s. 38) 

 

Leasingové společnosti jsou zastoupeny v menší míře, ale mají obdobnou funkci jako 

výše zmíněné banky. (Dušek, 2010, s. 39) 

 

Posledním zmíněným subjektem je stát, který poskytuje právní prostředí, na kterém 

trh s nemovitostmi funguje. Stát má za úkol například nastavovat pravidla ochrany 

vlastnických práv či práv nájemců. Trh nemovitostí ovlivňuje daňovým systém, kte-

rým jsou nemovitosti zatíženy nebo také přímou regulací, kdy dochází k regulaci ma-

ximální výše nájemné pro danou skupinu nájemců, což se ale týká nemovitostí, které 

jsou vyhrazené k bydlení. (Dušek, 2010, s. 39-40) 
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3.4 Hodnota a cena 

Hodnota statku je určena dvěma vlastnostmi nemovitostí. Jednou z vlastností je 

schopnost přinášet užitek. Ten je přinášen přímo, což znamená, že vlastník pozemek 

sám stavebně nebo jiným způsobem užívá například k bydlení nebo svojí výrobní, 

popřípadě jiné podnikatelské činnosti. Užitek může být přinášen také nepřímo. To 

znamená, že vlastník stavbu pronajímá a užitek poté čerpá v podobě nájemného. 

U pozemků je situace taková, že jejich množství je omezené v rámci velikosti povrchu 

planety, na které žijeme. Pozemky a jejich počet je omezen územím, jakým je napří-

klad hranice států nebo měst. Souvislost se stavbou je taková, že je třeba ji na něja-

kém pozemku postavit, pokud nebereme v úvahu stavby, které mohou vzniknout jako 

jedna stavba na druhé. Omezenost množství pozemků je jedním z faktorů, který roz-

hoduje o množství staveb.  

Druhou vlastností je omezené množství statku. (Dušek, 2010, s. 8-9) 

 

Možností, jak zhodnotit pozemek je několik. Liší se lokací, tedy místem, kde se poze-

mek nachází a také možností využití pozemku z pohledu technického, právního a 

komerčního. Například zemědělskou půdu je možné zhodnotit hnojením či kypřením, 

u lesních pozemků tomu bude racionální výsadbou porostů a u pozemků stavebních 

se hodnota zvýší, pokud jsou na pozemku například inženýrské sítě. Většina pozemků 

není bezcenná. Hodnota nějakého pozemku může spočívat také v tom, že ač se po-

zemek sám o sobě jeví jako neprodejný, jeho hodnotu zvyšuje hodnota jiného majet-

ku. Jako příklad lze uvést veřejnou zeleň či jezero. Ty komerčně nelze využít, ale po-

zemky, které tuto zeleň nebo jezero obklopují, mají přidanou hodnotu, protože je tím 

dosaženo zkvalitnění prostředí. (Ort, 2019, s. 69) 

3.4.1 Hodnota 

Hodnota je ekonomická kategorie, která vyjadřuje peněžní vztah mezi zbožím a služ-

bami, které je možné si koupit nebo naopak prodat. Nejedná se o doopravdy zapla-

cenou nebo požadovanou či nabízenou cenu. V momentě, kdy dojde ke stanovení 

hodnoty, jde o její odhad. Hodnota znamená užitek neboli prospěch vlastníka zboží či 

služby k datu, ke kterému se odhad hodnoty uskutečňuje. Podstatou při oceňování je 

naprosto přesně vymezit, jaká hodnota je zjišťována. (Bradáč, Fiala, 2004, s. 74) 

3.4.2 Cena 

Cena je dána individuální hodnotou, kterou kupující a prodávající nemovitosti stano-

ví.  Jedná se o požadovanou, nabízenou či doopravdy zaplacenou částku. Částka závi-

sí na hodnotě nemovitosti, kterou jednotlivě stanoví kupující nebo prodávající. Vý-

sledkem ocenění nemovitosti není odhad ceny nemovitosti, ale její hodnoty. (Dušek, 

2010, s. 9-10) 
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3.5  Teorie oceňování 

Teorie oceňování majetku se dělí na tři základní funkce. Za prvé poskytuje obecné 

návody, řešení a postupy, které jsou použitelné na konkrétní případ ocenění aktiv. 

Druhá funkce dává možnost vytvářet nové metody oceňování. Třetí funkce umožňuje 

vytvářet novou realitu v některých případech. (Ort, 2013, s. 9) 

 

Je možné ocenit hmotná i nehmotná aktiva a movitá i nemovitá aktiva. Dají se ocenit 

také aktiva metodou ocenění budoucí hodnoty, tzn., že tato aktiva ke dni ocenění ne-

existují. Příkladem může být budoucí stavba na pozemku jako budoucí zabezpečení 

hypotečního úvěru. 

V ocenění jde tedy o stanovení tržní hodnoty jakéhokoliv hmotného a nehmotného 

statku. (Ort, 2013, s. 10) 

3.6 Oceňování pozemků 

Určení hodnoty pozemků je možné provést dvěma základními postupy. První z nich 

je sjednocující úřední, administrativní, který je určený pro daně a poplatky a použitel-

ný i jiným způsobem, stanovující hodnotu pozemků podle dopředu schválených ce-

nových map, pevnými cenami dle velikosti obce, účelu zástavby či jiného využití po-

zemku, dále také podle řízených cen, které jsou dány pevně na bázi předpokládaných 

výnosů s ohledem na bonitu půdy. Podle druhého postupu je možné stanovit hodno-

ty pozemků naprosto volnou tvorbou cen, ale v souladu s přísnými pravidly trhu, pro 

ostatní účely s modifikací metod dle cíle, kterému má cena sloužit. (Seják, 1999, s. 

141) 

 

Pozemek je pro účely oceňování hodnocen podle stavu, který je uveden v katastru 

nemovitostí. V případě, že stav, který je v katastru nemovitostí uveden neodpovídá 

skutečnému stavu, je při oceňování vycházeno ze stavu skutečného. (Kokoška, 2009, 

s. 75) 
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3.6.1 Porovnávací metoda 

Jedná se o metodu, která vystupuje ze skutečných kupních či prodejních cen, které 

jsou uskutečňovávány na trhu nemovitostí. Vychází ze skutečnosti, kdy dochází ke 

srovnávání většího počtu podobných pozemků, popřípadě jejich realizovaných cen. 

Pozemek by se měl podobat především z pohledu hlavních hodnototvorných faktorů, 

jakými jsou například poloha nebo velikost pozemku. Neméně důležitým faktorem je 

časová blízkost realizace použitých cen k datu ocenění. Statistická metoda použita 

pro porovnávání pozemků musí být statistický relevantní, aby bylo dosaženo věro-

hodného výsledku. (Hütter, 2008, s. 87) 

 

Podle Duška (s. 48, 2010) při odhadu hodnoty pozemku porovnáním je třeba postu-

povat v několika krocích. Nejprve odhadce shromáždí podobné pozemky ve větším 

počtu, popřípadě jejich realizované ceny. Tyto ceny se následně převedou na srovna-

telnou bázi, v ideálním případě na ceny v Kč/m² výměry pozemku. 

Z hodnototvorných faktorů je třeba vybrat faktory, ve kterých se shromážděný vzorek 

liší od oceňovaného pozemku. Zjištěné odlišnosti se poté zohlední za pomoci koefi-

cientu. Srovnávací hodnota nebo také hodnota pozemku porovnáním je vyjádřena 

aritmetickým průměrem upravených cen v Kč/m². Na závěr je důležité zkontrolovat, 

jestli jsou použitá data statisticky relevantní. (Dušek, 2010, s. 48) 

 

K tomu, aby byla relevance změřena, je třeba stanovit určitou hladinu pravděpodob-

nosti, na které by se měl výsledek pohybovat. Je možné aplikovat například variační 

koeficient, který vyjadřuje, že čím jsou data nižší, tím jsou kvalitnější. (Hütter, 2008, s. 

87) 

 

Obrázek 1 Přehled hlavních oceňovacích metod 

Zdroj: Převzato z Dušek, 2010, s. 47  
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Mezi výhody porovnávací metody se řadí její přímá vazba na ceny, které jsou tvořeny 

na trhu nemovitostí. Pokud ovšem množství dat není dostatečné, ve smyslu dosta-

tečné obdobnosti s předmětem ocenění, může dojít k ocenění, které bude zkreslené. 

(Dušek, 2010, s. 49)   

3.6.2 Indexová metoda 

Pozemky je možné porovnat pomocí indexové metody, která se zakládá na principu 

odvození hodnoty pozemku ze známé hodnoty jiného pozemku, přičemž musí být 

brány v potaz některé jeho odlišné vlastnosti pomocí indexů. (Hütter, 2008, s. 87) 

 

Jedná se o metodu, kterou lze aplikovat při porovnávání ceny pozemku prodaného a 

obdobného pozemku, u kterého je cena odhadována. (Hütter, 2008, s. 87) 

 

U této metody je postup takový, že se u pozemku, který má cenu známou vypočítá 

jednotková tržní cena. Podle tabulky se pro takový pozemek vypočítá index srovná-

vacího pozemku, tzn. pro jednotlivá kritéria, která nejsou závazná a je možné je podle 

potřeby měnit, se dosadí koeficient, všechny koeficienty se vynásobí, a tím se zjistí 

index.  Aby byla získána standardní jednotková tržní cena, je třeba vydělit index srov-

návacího pozemku jednotkovou cenou srovnávacího pozemku. Poté se vynásobí pří-

slušné koeficienty, které korespondují s vlastnostmi oceňovaného pozemku. Index 

oceňovaného pozemku, který je třeba také vypočítat, se vynásobí standardní jednot-

ková tržní cena. Dále je zjištěn odhad jednotkové tržní ceny oceňovaného pozemku, 

který se vynásobí výměrou oceňovaného pozemku, a tak je možné získat jeho cenu. 

Aby bylo dosaženo objektivního výsledku je v ideálním případě vhodné porovnat po-

zemků více. (Hütter, 2008, s. 87, 88) 

3.6.3 Naegeliho metoda neboli metoda tříd polohy 

Tato metoda je pojmenována podle švýcarského architekta a soudního znalce Wolf-

ganga Naegeliho, který je současně autorem. Sytematicky vyhodnotil přes 1100 kup-

ních smluv, přičemž bral v potaz i širší souvislosti jako je například poloha pozemku, 

druh a intenzita využití objektu. Při tomto vyhodnocování zjistil, že existuje vztah me-

zi cenou stavebního pozemku a cenou nemovitosti jako celku popřípadě vztah mezi 

cenou stavebního pozemku a ročním výnosem z pronájmu nemovitosti. Naegeli me-

todu průběžně zdokonaloval. (Štefan, 2003, s. 65) 

 

Podle této metody hodnota stavebního pozemku je v určitém vztahu k celkové hod-

notě nemovitosti a také k dosažitelnému výnosu z nájmu. (Dušek, 2010, s. 53) 

 

Použití této metody tkví v tom, že se postupně zatřídí stavební pozemky podle jed-

notlivých kritérií. Určí se dílčí polohové třídy, ze kterých se následně stanoví souhrnné 

třídy polohy, ty se nazývají klíče třídy polohy. (Štefan, 2003, s. 65) 
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Existuje tedy 7 tříd poloh. Třídy 1 až 5 mají 8 stupňů, jimiž se oceňovaný pozemek 

hodnotí. Třída 6 a 7 je určena k povýšení nebo snížení výsledku, který byl zjištěn při 

vyhodnocení prvních pěti tříd. Výsledná třída je v rozmezí mezi prvním a osmým 

stupněm a odpovídá jí procento, jež vystihuje procentní podíl pozemku na celkové 

ceně nemovitosti. (Jokl, 1999, s. 173) 

 

Relativní podíl hodnoty pozemku na celkové hodnotě nemovitosti je dán pomocí klí-

čů. Tyto klíče popisují polohu nemovitosti a je jim přidělena hodnota od 1 do 8. (Du-

šek, 2010, s. 53) 

 

První klíč se týká všeobecné situace. Lze sem zařadit místa od malých a rekreačně 

nevyužívaných vesnic až po nejlepší místa pro obchody ve velkoměstech. (Dušek, 

2010, s. 54) 

 

Do druhého klíče se řadí, v jaké intenzitě je pozemek využíván. Od minimálního vyu-

žívání pozemku, jednoduchých jednopodlažních budov až po vícepodlažní obchodní 

domy v Praze a Brně. (Dušek, 2010, s. 54) 

 

Třetí klíč zahrnuje dopravní relace k velkému centru. Patří do něj odlehlé a špatně do-

stupné pozemky, cestovní čas k městu, který trvá více než 1 hodinu až po ohnisko 

velkoměstského dopravního systému. (Dušek, 2010, s. 54) 

 

Čtvrtý klíč tvoří obytný sektor. Od venkovských obytných staveb, silných imisí 

z dopravy, přes rodinné domy bez zahrady až po luxusní a velkoprostorově řešené 

hotely. (Dušek, 2010, s. 54) 

 

Do pátého klíče se řadí výroba, průmysl, administrativa a obchod, konkrétněji jde na-

příklad o lomy, pily, pískovny, skladovací plochy, luxusní obchody, banky nebo sídla 

význačných koncernů. (Dušek, 2010, s. 54) 

 

Šestý klíč se týká povyšujících faktorů. Zvýšení o jeden stupeň je možné vykonat na-

příklad u budov, u kterých je výhledově určen vyšší stupeň využití, než doposud. Řadí 

se sem také rohové parcely, které slouží obchodním účelům nebo pozemky, které 

mají stavební uzávěru v chráněných územích. (Jokl, 1999, s. 175)  

 

Sedmý klíč zahrnuje redukující faktory. Zde je možné vykonat snížení maximálně o 

jeden stupeň. Je možné ho provést například, pokud je predikován v nejbližší době 

nižší stupeň využití, než jaký je doposud. Dále pokud je v obytných oblastech rušivý 

hluk ze silniční, železniční nebo letecké dopravy nebo lze zařadit neobyčejné zastí-

nění obytných míst. (Jokl, 1999, s. 175-176) 

 

Podle průměrného klíče je následně určen poměr hodnoty zastavěné části pozemku 

na celkové hodnotě nemovitosti. (Dušek, 2010, s. 53-54) 
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Výhoda této metody spočívá v tom, že ji lze použít i v situaci, kdy nejsou známy kupní 

ceny porovnatelných nemovitostí. Je možné ji aplikovat i u zatím nezastavěných po-

zemků. (Štefan, 2003, s. 65) 

3.6.4 Reziduální metoda 

Reziduální metoda je jednou z dalších možných metod tržního ocenění pozemku. Je 

vhodná pro pozemek, u kterého není optimální nynější způsob nebo míra stavebního 

využití. Je postavena na ocenění nemovitosti, která je odrazem nejlepšího a nejvyšší-

ho využití pozemku, a odhadu všech nákladů, které souvisí s realizací výstavby a zis-

ku. Nejlepší a nejvyšší využití pozemku musí projít testem proveditelnosti, a to 

z pohledu právního, technického a ekonomického, musí být také maximálně produk-

tivní. (Dušek, 2010, s. 57) 

 

Co se týče právního hlediska, je podstatný soulad se stavebním zákonem. Ve vybra-

ném území je třeba zjistit hned několik skutečností. A sice, zda je v něm vydán územ-

ní plán, jestli s ním případná stavba není v rozporu, také to jestli bylo eventuálně vy-

dáno územní rozhodnutí nebo jeho obdoba jako např. veřejnoprávní smlouva či re-

gulační plán. Dále zda bylo vydáno stavební povolení. Stupeň územního řízení (po-

případě stavebního řízení) ke dni ocenění souvisí s tím, jaká jsou rizika pojící se k rea-

lizaci výstavby. Tedy, čím vyšší stupeň územního řízení je docílen k datu ocenění, tím 

jsou rizika nižší. Pokud se nepředpokládá stavba, která by byla v souladu s platným 

územním plánem, je nutné zhodnotit, zda je jeho změna reálná a také, jak je náročná 

z hlediska času. V neposlední řadě je třeba brát v potaz například věcná břemena a 

další omezení, jež mohou daný způsob využití omezovat. (Dušek, 2010, s. 58) 

 

Do technické realizovatelnosti se řadí faktory jako například velikost a tvar pozemku, 

svažitost, přístup k němu, možná rizika, základové poměry nebo kapacita veřejné in-

frastruktury. 

V případě, že jsou splněny oba předpoklady, tedy právní i technické má význam pře-

mýšlet i o ekonomických souvislostech proveditelnosti. (Dušek, 2010, s. 58) 

 

Z hlediska ekonomické proveditelnosti je důležité, aby byla nemovitost dobře uplat-

nitelná na trhu nemovitostí a také přinášela dostatečný výnos, ať už z nájemného či 

prodeje. (Dušek, 2010, s. 58) 

 

Ze strany produktivity se za nejlepší způsob a míru využití pokládá nemovitost, která 

směřuje k nejvyšší reziduální hodnotě. Pokud je takových nemovitostí více, vybere se 

ta, která přinese vlastníkovi pozemku nejvyšší užitek. (Dušek, 2010, s. 59) 

 

Mezi nevýhody se řadí to, že záleží na tom, jak přesný je odhad výnosů a nákladů, ten-

to odhad může výsledek reziduální metody velmi ovlivnit. Poté vznikají limity využití 

této metody. (Dušek, 2010, s. 57) 
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Na druhé straně mezi výhody patří úzká provázanost s trhem nemovitostí, vysoká mí-

ra transparentnosti a také to, že bere v potaz všechny hlavní hodnototvorné faktory 

pozemku. (Dušek, 2010, s. 57) 

 

Postup reziduální metody spočívá v tom, že se určí hodnota nemovitosti po tom, co 

je dokončena. Pro to je možné uplatnit například porovnávací metodu. (Dušek, 2010, 

s. 57) 

 

Dále se od budoucí hodnoty celé nemovitosti odečtou náklady spojené s výstavbou. 

Tyto náklady zahrnují stavební náklady, náklady na odstranění ekologické zátěže, po-

kud je třeba, dále se sem řadí vypracování projektu, poplatky a daně či financování 

výstavby apod. (Dušek, 2010, s. 57-58) 

 

V dalším kroku je třeba odečíst běžný zisk developera, se kterým by počítal v případě, 

že by se daný projekt uskutečnil. (Dušek, 2010, s. 58) 

 

Poté tedy současná hodnota výsledného rezidua vyjadřuje hodnotu pozemku, která 

byla určena reziduální metodou. (Dušek, 2010, s. 58) 

3.6.5 Cenová mapa stavebních pozemků  

Ocenění podle cenové mapy slouží k tomu, že pozemek, který se nachází v obci 

s platnou cenovou mapou, je podle této mapy oceněn. (Žítek, s. 49) 

 

Cenová mapa obsahuje pouze stavební pozemky, kam se řadí i zahrady a ostatní plo-

chy. (Seják, 1999, s. 146) 

 

Tato mapa graficky znázorňuje stavební pozemky, které leží na územní obce či v její 

části v měřítku 1:5000, případně v podrobnějším měřítku s vyznačenými cenami. Po-

zemky, které jsou v této mapě uvedeny, se oceňují skutečně sjednanými cenami pod-

le kupní smlouvy. (Kokoška, 2009, s. 76) 

 

U všech graficky vyznačených území s oceněnými pozemky je udána skupina dvou 

čísel. Jedno číslo vyjadřuje cenu v Kč/m² a druhé číslo interní identifikační kód. (Šte-

fan, s. 82)  

 

Cenovou mapu tvoří tři metodiky. Jde o metodiku vytváření cenových zón, metodiku 

vytváření směrných cen a metodiku získání tržní ceny konkrétního pozemku. (Jokl, 

1999, s. 171) 

 

Metodika vytváření cenových zón 

Tato metodika definuje základní územní jednotky určitého území podle toho, jaký je 

způsob jeho využití. Může se jednat například o obytnou, průmyslovou, nebo rekre-

ační zónu. (Jokl, 1999, s. 172) 
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Metodika vytváření směrných cen 

Metodika vytváření směrných cen vystupuje ze skutečně sjednaných cen a 

z odhadnutých cen prostřednictvím různorodých metod, může se jednat o obměnu 

základních přístupů oceňování, tedy výnosového, nákladového a porovnávacího. Tyto 

dvě již zmíněné ceny se poté upravují, aby se výsledkem stala tzv. směrná cena, jež 

by se měla stát typickou základní cenou pro určitou zónu. Ze společné ceny stavby a 

pozemku, kterou zahrnuje sjednaná cena, se poté cena pozemku stanoví tak, že se 

od sjednané ceny odečte odhadnutá nákladová cena stavby. (Jokl, 1999, s. 172)  

 

Metodika získání tržní ceny konkrétního pozemku 

Aby došlo k zjištění tržní ceny konkrétního pozemku, vynásobí se směrná ceny určité 

zóny koeficienty, které jsou stanoveny převážně fixně. Tyto koeficienty slouží k tomu, 

aby zohlednili odlišnosti oceňovaného pozemku od obvyklého pozemku určité zóny. 

Jako příklad lze uvést pozemek, který je zastavěn obytným domem v průmyslové zó-

ně. Směrná cena bývá ještě často upravována dalšími koeficienty, které berou v úva-

hu nejrůznější odchylky pozemku, který je oceňován od standardu vybavení určité 

zóny. Může jít například o možnost napojení se na plynovod. (Jokl, 1999, s. 172) 

 

Každý, kdo požádá o nahlédnutí do cenové mapy obce má právo bezplatně této 

možnosti využít. Obec je povinna to umožnit. (Kokoška, s. 76) 

 

 

Vzhledem k uvedeným metodám oceňování pozemků je v praktické části možné 

ocenit pozemek, u kterého není známa jeho hodnota, a sice pomocí porovnání někte-

rých hodnototvorných faktorů.  
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4 ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI 

Vybrané pozemky budou posouzeny podle tržní ceny, za kterou je pozemek prodá-

ván na trhu a metodou, která je nevhodnější z hlediska kvality prostředí, týkající se 

vybavenosti pozemků. Za tímto účelem byla vybrána porovnávací metoda z důvodu 

zahrnutí více prvků kvality pozemků a pro její přehlednost.  

 

Pozemky, které jsou vybrány pro praktickou část a tedy pro ocenění porovnávací me-

todou, jsou hodnoceny podle následujících faktorů, jež jsou zmíněny v kapitole 2 Fak-

tory tvořící hodnotu pozemků: 

 

 Poloha pozemku 

 Výměra 

 Inženýrské sítě 

 Způsob využití 

 

Vzhledem k povaze vybraných pozemků není vhodná indexová metoda, protože jako 

měřítko míry stavebního využití slouží výpočet indexu podlažních ploch, což pro vy-

brané pozemky není vhodné. Je totiž nutné znát poměr ploch veškerých nadzemních 

podlaží u všech stavebních objektů k výměře pozemku. 

 

Metoda třídy polohy zkoumá podíl hodnoty zastavěné části pozemku z celkové hod-

noty nemovitosti. Její použití je vhodné pro stanovení tržní hodnoty zastavěného po-

zemku, ale také pro stanovení hodnoty nezastavěného pozemku, v takovém případě 

by ale bylo nutné určit, jaká fiktivní výstavba by byla z hlediska výnosů nejvhodnější 

na daném pozemku. V tomto případě se také nejedná o vhodnou metodu.  

 

Reziduální metoda je další z metod, která není pro ocenění vybraných pozemků zvo-

lena, z důvodu potřeby náročného odhadnutí nákladů, které jsou spojeny 

s plánovanou výstavbou.  

 

Cenová mapa pro oblast Kutnohorska a Kolínska není známa. Aktuálně podle dostup-

ných informací existuje pro 5 měst v České republice. (mfcr.cz, 2021)  
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5 PŘEDSTAVENÍ VYBRANÝCH OKRESŮ 

Diplomová práce je zaměřena na dva okresy Středočeského kraje, a sice okres Kut-

nohorský a Kolínský. Tyto dva okresy spolu sousedí a cílem je zjistit, jaký má vliv kvali-

ta prostředí dané obce na pozemky pro podnikání nacházející se v těchto dvou vy-

braných okresech. 

 

 

5.1 Kutnohorsko 

Okres Kutná Hora leží v severní části Českomoravské vrchoviny, v jihovýchodním cípu 

Středočeského kraje. Sousedí s okresem Kolín, Praha – východ, Benešov, Havlíčkův 

Brod, Pardubice a Chrudim. (czso.cz, 2021)  

 

Rozloha kutnohorského okresu činí 917 km², čímž si stojí na 4. pozici ve Středočes-

kém kraji. Poměrně velkou část rozlohy okresu tvoří zemědělská půda, a sice 64,8%, 

dále to jsou lesy se zastoupením 23,9%. (czso.cz, 2021) 

 

Celkový počet obyvatel tohoto okresu je 76,3 tisíc. Přesto je druhým nejméně obyd-

leným okresem a nejřidčeji osídleným územím ve Středočeském kraji. (czso.cz, 2021) 

 

Obrázek 2 Mapa České republiky včetně krajů a okresů 

Zdroj: http://www.mapaceskerepubliky.cz/mapa-kraju 
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Okres samotný se dělí na dva správní obvody obcí s rozšířenou působností, konkrétně 

se jedná o Kutnou Horu a Čáslav. Dále to jsou čtyři správní obvody obcí s pověřeným 

obecním úřadem. (czso.cz, 2021) 

 

Kutnohorský okres zahrnuje 88 obcí. Statut města získaly obce 4. Kromě Kutné Hory, 

která je dominantně největším městem s 20,8 tisíci obyvateli, se statutem města 

pyšní také město Čáslav, Zruč nad Sázavou a Uhlířské Janovice. (czso.cz, 2021) 

 

Za zmínku zcela jistě stojí samotná Kutná Hora, která je okresním městem. 

 

Osídlení této oblasti má spojitost s výskytem stříbrné rudy. Ve 13. století bylo naleze-

no nové rozsáhlé ložisko, které vznik města podpořilo. Důlní osady se rychle rozrůsta-

ly, až postupně splynuly v město.  V Kutné Hoře se nacházela centrální mincovna Krá-

lovství českého. Město se postupem času stalo druhým nejvýznamnějším městem 

v Čechách. (Dvořáček, 2010, s. 70) 

 

Přestože bylo město ve středověku takto významné, jeho význam v dalších století 

spíše upadal. Dnes se město nachází na Seznamu světového přírodního a kulturního 

dědictví UNESCO a je význačným kulturním i turistickým centrem, jež má celostátní 

význam. (czso.cz, 2021) 

 

Dříve byla na Kutnohorsku zastoupena především zemědělská výroba. Po druhé svě-

tové válce se postupně rozšiřovaly stávající průmyslové kapacity a budovaly nové. 

Začátkem 90. let se průmyslová výroba uskutečňovala v odvětvích, jakými byli přede-

vším strojírenství, potravinářství, sklářství, tabákový průmysl a textilní a obuvnický 

průmysl. Během 90. let část významných zaměstnavatelů svoji činnost omezilo nebo 

i ukončilo, část našla vhodné investory a výrobu udržely, případně rozšířily. Jednou 

z takových je i společnost Philip Morris ČR a. s., která se zabývá produkcí tabákových 

výrobků a dosahuje velmi dobrých výsledků. (czso.cz, 2021) 

Mezi další významné společnosti lze zařadit strojírenský závod ČKD Kutná Hora nebo 

společnost Foxconn. (wikipedie, 2021)  

 

Podíl nezaměstnaných osob, tedy podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání, 

k 31. 12. 2020 činil 3,68 %. (czso.cz, 2021) 

 

Co se týče komunikačních tahů, které zabezpečují napojení na Prahu, patří mezi ně 

železniční trať 230 vedoucí přes Kolín a silnice I. třídy I/2 a I/38. Dále okresem vede 

silnice I. třídy I/17 z Čáslavi směrem do východních Čech. (czso.cz, 2021) 
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Demografické údaje na Kutnohorsku znázorňuje graf č. 1, v grafu č. 2 lze nalézt pro-

centuální přírůstek. Celkový přírůstek ve sledovaných letech kolísá. Největší nárůst lze 

pozorovat v roce 2017, v dalším roce poklesl na hodnotu ze všech sledovaných let 

nejnižší a v posledním sledovaném roce se vrátí na hodnotu přes 6%. S celkovým pří-

růstkem souvisí přírůstek migrační a přirozený. Přirozený přírůstek je ve všech sledo-

vaných letech záporný, tudíž dochází k úbytku obyvatelstva. V roce 2018 byl zazna-

menán přírůstek nejmenší, v dalším roce se tato hodnota opět zvýšila, což může mít 

souvislost se zvyšujícím se počtem přistěhovalých. A opět se snižujícím počtem vy-

stěhovalých. Narozených je ve sledovaných letech méně než zemřelých. Důvodem je 

s největší pravděpodobností celkové stárnutí populace. Počet přistěhovalých po-

stupně přibývá, kromě roku 2018, kde tento počet oproti roku předchozímu a nad-

cházejícímu klesnul. Počet obyvatel každým rokem roste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Mapa administrativního rozdělení okresu Kutná Hora 

Zdroj: www.czso.cz/csu/xs/kutna_hora_s_nazvy_obci 
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Ve věkové struktuře na Kutnohorsku jsou nejvíce zastoupení lidé ve věku 15-64 let. 

Jejich počet ale každým rokem mírně klesá. Mírný nárůst je naopak zaznamenán ve 

věkových skupinách 0-14 let a 65 let a více. Což se děje s největší pravděpodobností 

kvůli celkovému stárnutí populace. (czso.cz, 2014) 

 

 

Podíl nezaměstnaných osob na Kutnohorsku ve sledovaných letech klesá. 
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Úhrn hodnoty druhů pozemků v Kutnohorském okrese 

Pro přehled výměry jednotlivých druhů pozemků je v této tabulce uveden stav ke dni 

31. 12. 2019, který provedl Český úřad zeměměřický a katastrální podle údajů uvede-

ných v katastru nemovitostí.  

 

Tabulka 1 Úhrn hodnoty druhů pozemků v Kutnohorském okrese 

Druh pozemku výměra v ha 

Orná půda 49 731 

Chmelnice 24 

Vinice 19 

Zahrada 1 962 

Ovocný sad 1 565 

TTP 6 200 

Zemědělské pozemky 59 501 

Lesní pozemek 21 895 

Vodní plocha 1 730 

Zastavěná plocha a nádvoří 1 778 

Ostatní plocha 6 835 

Celková výměra 91 739 

Zdroj: vlastní konstrukce podle cuzk.cz 

 

V Kutnohorském okrese jsou z jednotlivých druhů pozemků nejvíce zastoupeny ze-

mědělské pozemky, poté orná půda a lesní pozemky, dále trvalý travní prost a ostatní 

plocha. V menší míře je zastoupena zahrada, zastavěná plocha a nádvoří, vodní plo-

cha, ovocný sad, chmelnice a vinice.  
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Vývoj průměrné kupní ceny pozemků na Kutnohorsku 

V tabulce níže je zobrazena průměrná kupní cena pozemků stavebních pozemků na 

Kutnohorsku v letech 2015 – 2019 podle velikosti obce.  

 

Důvodem pro výběr rozmezí sledovaného období končící rokem 2019 je, že došlo ke 

zrušení daně z nabytí nemovitých věcí i se zpětnou účinností, v případě, že byl vklad 

práva katastru nemovitostí uskutečněn v prosinci roku 2019 a později. Jedná se tedy 

o poslední použitelná data, která jsou k dispozici Českému statistickému úřadu, ze 

kterého jsou níže uvedené údaje čerpány. 

 

Tabulka 2 Průměrná kupní cena stavebních pozemků na Kutnohorsku podle velikosti obce 

Velikost obce 
Kupní cena v Kč/m² v letech 

2015 2016 2017 2018 2019 

Do 1 999 obyvatel 223 286 374 453 457 

2 000 - 9 999 obyvatel 309 443 636 893 925 

10 000 - 49 999 obyvatel 1065 1082 1568 1796 1609 

Zdroj: vlastní konstrukce podle czso.cz 

 

U velikosti obce do 1 999 obyvatel se průměrná kupní cena stavebních pozemků 

v každém roce zvýšila. Nejvyšší růst byl zaznamenán mezi lety 2016 a 2017, kdy se 

cena navýšila o 88 Kč za m2. 

 

I u obcí s počtem obyvatel od 2 000 do 9 999 se průměrná cena každý rok zvyšovala. 

K nejvyššímu nárůstu došlo mezi lety 2017 a 2018, a to o 257 Kč za m2. 

 

Poslední sledovanou oblastí jsou obce s velikostí od 10 000 do 49 999 obyvatel. Zde 

docházelo ke každoročnímu růstu ceny, nejvyšší byl zaznamenán mezi lety 2016 a 

2017, a to o 486 Kč za m2. Výjimku tvoří rok poslední, kdy došlo k poklesu průměrné 

kupní ceny o 187 Kč za m2. 

 

Obecně lze říci, že se průměrná kupní cena za sledovaných pět let zvýšila u všech ve-

likostí obce, pokud porovnáme konkrétně rok 2015 s rokem 2019, došlo ke zvýšení 

kupní ceny u obce s velikostí do 1 999 obyvatel o 234 Kč. U obce s velikostí od 2 000 

do 9 999 obyvatel o 616 Kč. A u obce s velikostí od 10 000 do 49 999 obyvatel o 544 

Kč. 

 

V letech 2017-2019 se v rámci celé ČR se Kutnohorsko s počtem 10 000 - 49 999 oby-

vatel umístilo na 41. místě (z 253). (czso.cz, 2020) 

V letech 2017-2019 se v rámci celé ČR se Kutnohorsko s počtem 2 000 – 9 999 obyva-

tel umístilo na 103. místě. (czso.cz, 2020) 

V letech 2017-2019 se v rámci celé ČR se Kutnohorsko s počtem do 1 999 obyvatel 

umístilo nav190. místě. (czso.cz, 2020) 
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5.2 Kolínsko 

Okres Kolín se nachází ve východní části Středočeského kraje. Sousedí s okresy Hra-

dec Králové, Pardubice, Nymburk, Praha-východ a Kutná Hora. Okres tvoří rovinný až 

mírně zvlněný terén, který postupně stoupá od severu jihu a od východu k západu. 

(czso.cz, 2021)  

Rozloha Kolínského okresu činí 748 km², čímž si stojí na 8. místě ve Středočeském 

kraji. Rozlohu okresu tvoří ze 73,9 % zemědělská půda, 12, 7 % tvoří lesy, což tvoří fakt, 

že Kolínsko je nejméně zalesněným okresem v celém Středočeském kraji. (czso.cz, 

2021) 

 

Okres Kolín se hustotou zalidněním řadí mezi průměrné, žije zde 104 tisíc obyvatel. 

(czso.cz, 2021) 

 

Co se týče jeho členění, je rozdělen na dva správní obvody obcí s rozšířenou působ-

ností, jedním z nich je Kolín, druhým Český Brod. Dále se sem řadí pět správních ob-

vodů obcí s pověřeným obecním úřadem. (czso.cz, 2021) 

 

Kolínsko zahrnuje 90 obcí. Z toho 6 má statut města a 3 jsou městysem. (czso.cz, 

2021) 

 

Samotné město Kolín se nachází v Polabské nížině na východě Středočeského kraje, 

protéká jím řeka Labe. (Dvořáček, 2010, s. 62) Žije zde více než 30 000 obyvatel. 

(mukolin.cz, 2011) 

 

Město Kolín je městem královským a bylo založeno s největší pravděpodobností 

Přemyslem Otakarem II. před rokem 1261 změnou místa. Původně se totiž město na-

cházelo v blízkosti starší tržní osady. Kolín byl chráněn opevněním v podobě kamen-

ných hradeb, které dal postavit právě Přemysl Otakar II. a také řekou Labe.  V roce 

1989 se historické jádro Kolína stalo městskou památkovou rezervací. (Dvořáček, 

2010, s. 62) 

 

V okrese se nachází různě velké podniky z rozmanitých odvětví. Největší zastoupení 

mají ty s elektrotechnickým, strojírenským, chemickým a polygrafickým zaměřením. 

Velmi významnou změnu týkající se ekonomického potenciálu celého okresu přineslo 

vybudování průmyslové zóny Kolín – Ovčáry, které vévodí TPCA s. r. o. zabývající se 

výrobou osobních automobilů. Iniciály TPCA jsou zkratky pro Toyota-Peugeot-Citroën-

Auto. (czso.cz, 2021) Tento automobilový podnik byl otevřen na jaře v roce 2005. Za-

městnává 3 000 lidí a výrobní kapacita činí 300 000 vozů ročně. (mukolin.cz, 2011). Od 

roku 2021 automobilka vystupuje pod názvem TMMCZ. (toyotacz.com, 2021) 

Mezi podniky s chemickým zaměřením se řadí Draslovka, Lučební závody a rafinerie 

PARAMO. (mukolin.cz, 2011)  
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Dalším odvětvím je zemědělská rostlinná výroba, která čerpá z podmínek Polabí, jež 

jsou pro tuto činnost výborné. (czso.cz, 2021) 

Co se týče komunikačních tahů na Kolínsku a jejich napojení na Prahu, umožňují ho 

dálnice D11 a silnice I. třídy I/22 a I/12. Dále okresem prochází 3. nejdelší silnice I/38, 

která je na území České republiky a propojuje sever Čech s jihem Moravy a dále po-

stupuje do Rakouska. Nelze opomenout železniční dopravu. Okresem prochází vý-

znamná a také jedna z nejvytíženějších tratí v ČR, a sice Praha – Kolín – Česká Třebo-

vá. Tato trať tvoří součást prvního a třetího tranzitního železničního koridoru a propo-

juje tak sever ČR s jihem a západ s východem a dále postupuje všemi směry do za-

hraničí. (czso.cz, 2021) 

 

Podíl nezaměstnaných osob, tedy podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání, 

k 31. 12. 2020 činil 4,33 %. (czso.cz, 2021) 

 

Okres Kolín se neřadí mezi nejpopulárnější turistické oblasti, avšak centrum samot-

ného Kolína nabízí několik historicky cenných památek, které jsou zapsány do se-

znamu městských památkových rezervací. Mezi další významné kulturní památky se 

řadí např. starý židovský hřbitov, synagoga a městské opevnění v Kouřimi. (czso.cz, 

2021) 

 

 

 

Z demografických údajů na Kolínsku ve sledovaných letech vyplývá, že počet naroze-

ných převyšuje počet zemřelých osob. Stejně tak počet přistěhovalých převyšuje po-

čet vystěhovalých. Největší migrační přírůstek je zaznamenán v roce 2018. Přírůstek 

přirozený je po celou dobu kladný, což jen potvrzuje, že osob na Kolínsku přibývá. Po-

čet obyvatel taktéž roste.  

Obrázek 4 Mapa administrativního rozdělení okresu Kolín 

Zdroj: www.czso.cz/csu/xs/kolin_s_nazvy_obci 
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Největší zastoupení mají obyvatelé ve věku 15-64 let, přičemž jejich množství postu-

pem let mírně klesá. Větší zastoupení mají obyvatelé ve věku 65 let a více, než obyva-

telé ve věku 0-14 let. U posledních dvou zmíněných věkových struktur ve sledova-

ných letech dochází k nárůstu. 
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Podíl nezaměstnaných osob během sledovaných let klesá. 

  

 

Úhrn hodnoty druhů pozemků v Kolínském okrese 

Pro přehled výměry jednotlivých druhů pozemků je v této tabulce uveden stav ke dni 

31. 12. 2019, který provedl Český úřad zeměměřický a katastrální podle údajů uvede-

ných v katastru nemovitostí.  

 

Tabulka 3 Úhrn hodnoty druhů pozemků v Kolínském okrese 

Druh pozemku výměra v ha 

Orná půda 48 704 

Chmelnice 0 

Vinice 0 

Zahrada 1 768 

Ovocný sad 2 444 

TTP 2 075 

Zemědělské pozemky 54 991 

Lesní pozemek 9 475 

Vodní plocha 1 725 

Zastavěná plocha a nádvoří 1 799 

Ostatní plocha 6 376 

Celková výměra 74 367 

Zdroj: vlastní konstrukce podle cuzk.cz 

 

V Kolínském okrese je tomu podobně jako v okresu Kutnohorském. Nejvíce zastou-

peny jsou zemědělské pozemky, poté orná půda, lesní pozemek, ostatní plocha, 
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ovocný sad, trvalý travní porost, zastavěná plocha a nádvoří, zahrada a vodní plocha. 

Chmelnice ani vinice se na Kolínsku nenachází. 

 

Vývoj průměrné kupní ceny pozemků na Kolínsku 

V tabulce níže je zobrazena průměrná kupní cena pozemků stavebních pozemků na 

Kolínsku v letech 2015 – 2019 podle velikosti obce podle velikosti obce.  

 

Tabulka 4 Průměrná kupní cena stavebních pozemků na Kolínsku podle velikosti obce 

Velikost obce 
Kupní cena v Kč/m² v letech 

2015 2016 2017 2018 2019 

Do 1 999 obyvatel 525 524 594 632 723 

2 000 - 9 999 obyvatel 1 067 806 983 1 484 1 049 

10 000 - 49 999 obyvatel 2 109 2 156 1 833 2 430 2 325 

Zdroj: vlastní konstrukce podle czso.cz 

 

U obcí s počtem obyvatel do 1 999 ve sledovaném období kupní cena stavebních po-

zemků v Kč za m2 každým rokem rostla, tedy kromě roku 2016, kde došlo k velmi mír-

nému snížení průměrné kupní ceny, a sice o 1 Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán 

mezi lety 2018 a 2019 o 91 Kč za m2.  

 

U obcí s počtem od 2 000 do 9 999 obyvatel cena stavebních pozemků v Kč za m2 do-

sahovala nejvyšší částky v roce 2018, kdy došlo k nárůstu o 501 Kč za m2 oproti roku 

předchozímu. Poté průměrná cena opět klesla o 435 Kč za m2 a dostala se tak dokon-

ce na nižší průměrnou cenu, než jaká byla stanovena za rok 2015.  

 

Obce s počtem 10 000 – 49 999 obyvatel cena stavebních pozemků v Kč za m2 rostla 

s výjimkou roku 2017, kdy klesla na 1 833 Kč, v dalším roce se cena poměrně výrazně 

zvýšila oproti roku předchozímu a ve sledovaném posledním roce, tedy roce 2019 

opět mírně klesla.  

 

V letech 2017-2019 se Kolínsko v rámci celé ČR s počtem 10 000 - 49 999 obyvatel 

umístilo na 27. místě. (czso.cz, 2020) 

V letech 2017-2019 se Kolínsko v rámci celé ČR se Kolínsko s počtem 2 000 – 9 999 

obyvatel umístilo na 60. místě. (czso.cz, 2020) 

V letech 2017-2019 se Kolínsko v rámci celé ČR se Kolínsko s počtem do 1 999 obyva-

tel umístilo na 139. místě. (czso.cz, 2020) 

 

5.3 Shrnutí zjištěných údajů u vybraných okresů 

Shrnutí demografických údajů 

Počet přistěhovalých oproti vystěhovalým se v obou okresech zvyšuje, kromě roku 

2018 na Kutnohorsku, kdy přírůstek oproti roku předchozímu klesnul, přesto byl ale 

vyšší, než v letech 2015 a 2016. Za celých pět let ale nedošlo k tomu, aby byl počet 
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vystěhovalých větší, než počet přistěhovalých. Počet obyvatel roste v obou okresech, 

s čímž souvisí právě přistěhovalectví. Největší zastoupení mají obyvatelé ve věku 15-

64 let. Na Kutnohorsku je počet narozených nižší, než počet zemřelých, což je způso-

beno vlivem stárnutí populace. V Kolínském okrese je tomu ovšem naopak. Naroze-

ných je v jednotlivých letech více než zemřelých. To mohlo způsobit právě přistěho-

valectví, zejména mladších osob za prací, které zde následně založili své rodiny. 

Jedná se o stav k 31. 3. 2020, zdrojem dat je ČSÚ. 

 

Srovnání podílu nezaměstnanosti 

V obou okresech klesá míra nezaměstnanosti. V grafu sledovaných okresů bohužel 

není znázorněn rok 2020 z důvodu nenalezení aktuálních údajů vztahujících se přímo 

k tomuto roku a okresu, nicméně obecně v rámci celé ČR nezaměstnanost opět 

v tomto roce narůstá. (czso.cz, 2021) Jedná se o stav k 31. 3. 2020, zdrojem dat je ČSÚ. 

 

Shrnutí úhrnu hodnoty druhů pozemků v obou okresech 

V obou okresech jsou nejvíce zastoupeny zemědělské pozemky a orná půda. Poměr-

ně velkou část tvoří i lesní pozemky, kterých je na Kolínsku ale o 12 420 ha méně, než 

na Kutnohorsku.  

Z uvedených údajů v hektarech je většina druhů pozemků zastoupena na Kolínsku 

v menší míře, než na Kutnohorsku. Naopak tomu ale je například u ovocného sadu 

nebo zastavěné plochy a nádvoří. Kolínsko nemá žádné vinice ani chmelnice. 

Celková výměra všech druhů pozemků v hektarech je větší v Kutnohorském okrese. 

 

Shrnutí průměrné kupní ceny stavebních pozemků v obou okresech 

Obecně lze říci, že se průměrná kupní cena za sledovaných pět let zvýšila u obcí 

s velikostí do 1 999 obyvatel o 198 Kč za m2 a od 10 000 do 49 999 obyvatel o 216 Kč 

za m2. U velikosti obce s počtem obyvatel od 2000 do 9 999 došlo k poklesu ceny o 18 

Kč za m2, srovnáváme-li konkrétně rok 2015 s rokem 2019. 

Z provedeného porovnání za výše zmíněných pět let průměrných kupních cen sta-

vebních pozemků v Kč za m2 vyplynul jejich růst v obou okresech. Výjimku tvoří veli-

kost obce s 2000 až 9 999 obyvateli v Kolínském okrese, kde došlo naopak k mírnému 

poklesu průměrné kupní ceny ve srovnání roku 2015 a 2019.  

Stavební pozemky s vyšší průměrnou cenou za m2 se nachází na Kolínsku, a to ve 

všech zmíněných kategoriích podle velikosti obce v každém roce.   
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6 VÝPOČET CENY VYBRANÉHO POZEMKU 

SE ZOHLEDNĚNÍM FAKTORŮ 

Cílem diplomové práce je porovnání a posouzení vlivu prostředí obce na Kutnohorsku 

a Kolínsku na ceny pozemků pro podnikání. Tato kapitola je věnována konkrétním 

hodnototvorným faktorům a vlivu prostředí obce působící na vybrané pozemky, jak 

v Kutnohorském, tak Kolínském okrese.  

 

Jednotlivé vybrané pozemky byly získány na realitních serverech sreality.cz, inzerce-

realit.com, reality.idnes.cz, videobydleni.cz a eurobydleni.cz. Celkem bylo vybráno 17 

pozemků určených k podnikání. Šlo primárně o výběr pozemků, u kterých byla stano-

vena tržní cena, nebyli např. v dražbě, nacházeli se ve vybraných lokalitách a bylo 

možné v inzerátech vyhledat, co nejvíce informací. Jedná se o údaje získané 

z internetové inzerce získané během 5. měsíců.  

 

Jistým úskalím internetové inzerce je to, že ne vždy je z ní možné zjistit všechny ana-

lyzované faktory, některé podrobnější informace v inzerátech chybí. 

 

6.1 Vybrané pozemky pro podnikání na Kutnohorsku 

Vybrané pozemky z Kutnohorska se nacházejí v katastrálním území Kutné Hory, Poli-

čan, Čáslavi, Žlebů, Kácova a Onomyšle. 

 

Pozemek č. 1 

Tento pozemek se nachází přímo v Kutné Hoře, konkrétně v Hrnčířské ulici. Jedná se o 

jedno z nejfrekventovanějších míst v Kutné Hoře, nachází se nedaleko nákupní zóny. 

Všechny inženýrské sítě jsou umístěny na hranici pozemku. Přístup na pozemek je 

zajištěn z hlavní silnice. (reality.idnes.cz, 2021) 

Podle územního plánu je veden jako VM – plocha výroby a skladování s malou zátěží. 

(mu.kutnahora.cz, 2020) 

 

Obec: Kutná Hora  

Okres: Kutná Hora 

Katastrální území: Sedlec u Kutné Hory 

Výměra: 3 663 m2 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Způsob využití: jiná plocha 

Tržní cena: 7 289 370 Kč 

Cena za m2: 1 990 Kč 
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Pozemek č. 2 

Tento pozemek se nachází na okraji obce Čáslav. Sousedí s přilehlým vnějším silnič-

ním okruhem. Na pozemku jsou zavedeny veškeré inženýrské sítě. Terén je rovinatý. 

Příjezd je možný po asfaltové komunikaci. (eurobydleni.cz, 2021) 

 

Obrázek 5 Pozemek č. 1 – Kutná Hora – Sedlec 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 

Obrázek 6 Pozemek č. 1 – Kutná Hora – Sedlec, vyobrazení v územně plánovací dokumen-

taci  

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
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Obec: Čáslav 

Okres: Kutná Hora 

Katastrální území: Čáslav 

Výměra: 31 464 m2 

Druh pozemku: orná půda 

Tržní cena: 25 000 000 Kč 

Cena za m2: 794,5 Kč 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Pozemek č. 2 – Čáslav 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 

Obrázek 8 Pozemek č. 2 – Čáslav, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci  

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
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Pozemek č. 3 

Tento pozemek se nachází v Poličanech nedaleko Kutné Hory. Je ohraničen železniční 

tratí včetně zastávky a silniční komunikací. Všechny inženýrské sítě se nacházejí na 

hranici pozemku. (inzerce-realit.com, 2021) 

Podle územního plánu je veden jako VM – plochy výroby a skladování s malou zátěží. 

(mu.kutnahora.cz, 2020) 

 

Obec: Kutná Hora 

Okres: Kutná Hora 

Katastrální území: Poličany 

Výměra: 16 185 m2 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Způsob využití: neplodná půda 

Tržní cena: 7 868 800 Kč 

Cena za m2: 487 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Pozemek č. 3 – Poličany 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 
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Pozemek č. 4 

Jedná se o pozemek na okraji městyse Kácov. Z inženýrských sítí se nachází 

v blízkosti pozemku elektřina, kanalizace, vodovod. Pozemek sousedí s benzinovou 

pumpou. V obci je základní občanská vybavenost a je z ní dobrá dostupnost na dálni-

ci D1. Dle územního plánu je veden jako VL, je tedy určen jako plocha pro výrobu a 

skladování lehkého průmyslu. (reality.idnes.cz, 2021) 

 

Obec: Kácov 

Okres: Kutná Hora 

Katastrální území: Kácov 

Výměra: 15 817 m2 

Druh pozemku: orná půda 

Tržní cena: 3 954 250 Kč 

Cena za m2: 250 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Pozemek č. 3 – Poličany, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci 

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
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Pozemek č. 5 

Pozemek se nachází v klidné části obce Onomyšl, která je vzdálena zhruba 20 minut 

jízdy od Kutné Hory a 7 minut od Uhlířských Janovic. Příjezd k pozemku je zajištěn po 

asfaltové komunikaci.  Není zasíťovaný. Územním plánem je veden jako plocha spor-

tu a tělovýchovy, je zažádáno o změnu na stavební pozemek. (reality.idnes.cz, 2021) 

 

Obrázek 11 Pozemek č. 4 – Kácov 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 

Obrázek 12 Pozemek č 4 – Kácov, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci 

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
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Obec: Onomyšl 

Okres: Kutná Hora 

Katastrální území: Onomyšl 

Výměra: 3 022 m2 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Způsob využití: neplodná půda 

Tržní cena: 1 655 000 Kč 

Cena za m2: 547,55 Kč 

 

 

 

 

Obrázek 13 Pozemek č. 5 – Onomyšl 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 

Obrázek 14 Pozemek č. 5 – Onomyšl, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci 

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
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Pozemek č. 6 

Jedná se o pozemek, který se nachází na okraji průmyslové zóny a je vhodný pro 

průmyslové využití. Komunikace ho ohraničuje ze dvou stran. Ve vzdálenosti 5 km se 

nachází město Čáslav. Z inženýrských sítí se na pozemku nachází voda a elektřina, 

kanalizaci je možné dodělat. (sreality.cz, 2021) 

 

Obec: Žleby 

Okres: Kutná Hora 

Katastrální území: Žleby 

Výměra: 1 333 m2 

Druh pozemku: zahrada 

Tržní cena: 990 000 Kč 

Cena za m2: 743 Kč 

 

 

 

Obrázek 15 Pozemek č. 6 – Žleby 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 
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Pozemek č. 7 

Pozemek je přístupný z hlavní silnice. K dispozici jsou všechny inženýrské sítě. V blíz-

kosti se nachází autobusová a vlaková zastávka. (sreality.cz, 2021) 

Územním plánem je pozemek určen jako plocha výroby a skladování. 

(mu.kutnahora.cz, 2020) 

 

Obec: Kutná Hora 

Okres: Kutná Hora 

Katastrální území: Sedlec u Kutné Hory 

Výměra: 4800 m2 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Způsob využití: manipulační plocha 

Tržní cena: není známa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 Pozemek č. 6 – Žleby, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci 

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
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Obrázek 17 Pozemek č. 7 – Sedlec u Kutné Hory 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 

Obrázek 18 Pozemek č. 7 – Sedlec u Kutné Hory, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci 

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
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6.2 Vybrané pozemky pro podnikání na Kolínsku 

Vybrané pozemky z Kolínska se nacházejí v katastrálním území Kolína, Plaňan, Liblic u 

Českého Brodu a Pňova.  

 

Pozemek č. 8 

Tento pozemek se nachází v průmyslové zóně v ulici Havlíčkova v Kolíně, která patří 

k městským průmyslovým zónám. Je ohraničen vzrostlými stromy a místním poto-

kem, na jižní straně sousedí s místními sklady a prodejnami. Inženýrské sítě jsou na 

pozemek přivedeny jen částečně, konkrétně se jedná o vodovod, ovšem není pro-

blém se po vytyčení napojit v přilehlé Havlíčkově ulici. Vzdálenost od městského ob-

chvatu je 1 km, což usnadňuje přístup do této lokality. Je zde také velmi dobré napo-

jení na Prahu, Kutnou Horu, Pardubice, Český Brod. Dálnice D11 je vzdálena 13 km. Po-

zemek není nijak zatížen. (sreality.cz, 2021)  

V územním plánu je pozemek veden jako SO 6, tedy smíšená zástavba výrobně obyt-

ná. Hlavním využitím území je podnikatelská činnost poskytující služby obyvatelstvu, 

vybraná výrobní činnosti a stabilizace stávajícího bydlení. (mukolin.cz, 2019) 

 

Obec: Kolín 

Okres: Kolín 

Katastrální území: Kolín 

Výměra: 7 838 m2 

Druh pozemku: orná půda 

Tržní cena: 23 999 000 Kč 

Cena za m2: 3 062 Kč 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 Pozemek č. 8 – Kolín 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 
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Pozemek č. 9 

Tento pozemek se nachází v ulici K Raškovci, což je výborná lokalita z hlediska podni-

kání. Pozemku náleží vlastní příjezdová zpevněná komunikace včetně osvětlení i 

chodníku. Pozemek je kompletně zasíťován. (sreality.cz, 2021) 

Podle územního plánu, kde je pozemek veden jako VS1, se jedná o pozemek určený 

k průmyslové výrobě, výrobním službám, skladům. Hlavní funkcí tohoto území je vý-

roba, výrobní a opravářské služby, nevýrobní služby, navazující zpracovatelské provo-

zovny řemeslné povahy a průmyslová výroba. (mukolin.cz, 2019) 

 

Obec: Kolín 

Okres: Kolín 

Katastrální území: Kolín 

Výměra: 5 745 m2 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Způsob využití: jiná plocha 

Tržní cena: 14 362 500 Kč 

Cena za m2: 2500 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 Pozemek č. 8 – Kolín, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci 

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
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Obrázek 21 Pozemek č. 9 – Kolín 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 

Obrázek 22 Pozemek č. 9 – Kolín, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci 

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
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Pozemek č. 10 

Pozemek je situován přímo u silničního obchvatu Kolína na okraji města. Vjezd na něj 

je možný ze stávající asfaltové komunikace. Mezi výhody se řadí velmi dobrá doprav-

ní dostupnost na městský obchvat a následně dálnici D11, ta je vzdálena 14 km, dál-

nice D1 – 36 km.  Dle územního plánu je pozemek veden jako VS1 – průmyslová vý-

roba, výrobní služby, sklady. (sreality.cz, 2021) 

 

Obec: Kolín 

Okres: Kolín 

Katastrální území: Kolín 

Výměra: 6 293 m2 

Druh pozemku: ovocný sad 

Tržní cena: 3 200 000 Kč 

Cena za m2: 509 Kč 

 

 Obrázek 23 Pozemek č. 10 – Kolín 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 



 68 

 

 

 

 

Pozemek č. 11 

Jde o pozemek, který se nachází v blízkosti silničního obchvatu Kolína. Přímo vedle 

silnice směrem na Benešov a dálnici D1. Vjezd na pozemek je možný z asfaltové ko-

munikace. V územním plánu veden jako VS1, proto je vhodný k průmyslové výrobě, 

výrobním službám či skladům. (sreality.cz, 2021) 

 

Obec: Kolín  

Okres: Kolín 

Katastrální území: Kolín 

Výměra: 7 500 m2 

Druh pozemku: ovocný sad 

Tržní cena: 6 250 000 Kč 

Cena za m2: 833 Kč 

 

Obrázek 24 Pozemek č. 10 – Kolín, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci 

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
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Obrázek 25 Pozemek č. 11 – Kolín 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 

Obrázek 26 Pozemek č. 11 - Kolín, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci 

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 



 70 

Pozemek č. 12 

Jedná se o další pozemek, který se nachází v blízkosti silničního obchvatu Kolína. Pří-

jezd na pozemek je možný ze stávající zpevněné komunikace.  

Z pozemku je dobře dostupná dálnice D11, D1 a samozřejmě obchvat města. (sreali-

ty.cz, 2021) V územním plánu je veden jako VS1. (mukolin.cz, 2019) 

 

Obec: Kolín  

Okres: Kolín 

Katastrální území: Kolín 

Výměra: 3 983 m2 

Druh pozemku: orná půda 

Tržní cena: 3 166 485 Kč 

Cena za m2: 795 Kč 

 

 

 

 

Obrázek 25 Pozemek č. 12 – Kolín 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 
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Pozemek č. 13 

Tento pozemek se nachází v širším centru Kolína vedle frekventované křižovatky. 

Všechny inženýrské sítě jsou k dispozici. Skládá se ze dvou sousedních pozemků. (re-

ality.idnes.cz, 2021)  

V územním plánu je pozemek veden jako SO2 – smíšené městské území. Takové 

území je vhodné pro bydlení různých forem, podnikatelskou činnost poskytující služ-

by obyvatelstvu, občanské vybavení a vybranou výrobní činnost. (mukolin.cz, 2019) 

 

Obec: Kolín 

Okres: Kolín 

Katastrální území: Kolín 

Výměra: 2 748 m2 

Druh pozemku: Ostatní plocha 

Způsob využití: zeleň a ostatní komunikace 

Tržní cena: 13 737 252 Kč 

Cena za m2: 4 999 Kč 

Obrázek 26 Pozemek č. 12 – Kolín, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci 

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
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Pozemek č. 14 

Tento pozemek se nachází v Liblicích u Českého Brodu. Příjezd na pozemek je možný 

po zpevněné asfaltové komunikaci. Všechny inženýrské sítě jsou k dispozici. Dálnice 

D11 je vzdálena 10 km. (sreality.cz, 2021) 

 

Obec: Český Brod 

Okres: Kolín 

Katastrální území: Liblice u Českého Brodu 

Obrázek 27 Pozemek č. 13 – Kolín 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 

Obrázek 28 Pozemek č. 13 – Kolín, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci 

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 



 73 

Výměra: 8 204 m2 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Způsob využití: jiná plocha 

Tržní cena: 13 659 660 Kč 

Cena za m2: 1 665 Kč 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29 Pozemek č. 14 – Liblice u Českého Brodu 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 

Obrázek 30 Pozemek č. 14 – Liblice u Českého Brodu, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci 

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
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Pozemek č. 15 

Jedná se o pozemek, který je přístupný z asfaltové komunikace, má k dispozici 

všechny inženýrské sítě. Dálnice D11 je vzdálena 10 km. (sreality.cz, 2021) 

V územním plánu uveden jako VN – nerušící výroby a služby. (mukolin.cz, 2019) 

 

Obec: Český Brod 

Okres: Kolín 

Katastrální území: Liblice u Českého Brodu 

Výměra: 2 022 m2 

Druh pozemku: orná půda 

Tržní cena: 3 366 630 Kč 

Cena za m2: 1655 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31 Pozemek č. 15 – Liblice u Českého Brodu 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 
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Obrázek 32 Pozemek č. 15 – Liblice u ČB, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci 

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
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Pozemek č. 16 

Pozemek se nachází v klidné části na okraji městysu Plaňany. Přístup na pozemek je 

možný z obecní komunikace. Dálnice D11 je vzdálena 8 km, která zajišťuje dobrou 

dopravní dostupnost na Prahu či Hradec Králové.  

V územním plánu je pozemek určen z poloviny pro zástavbu rodinných domů a 

z poloviny se jedná o plochu smíšenou určenou k výrobě a skladování. (videobydle-

ni.cz, 2021)  

 

Obec: Plaňany 

Okres: Kolín 

Katastrální území: Plaňany 

Výměra: 6 405 m2 

Druh pozemku: orná půda 

Tržní cena: 5 893 000 Kč 

Cena za m2:  920 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33 Pozemek č. 16 - Plaňany 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 
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Pozemek č. 17 

Jedná se o pozemek nacházející se na okraji obce Pňov-Předhradí. Pozemek je rovi-

natý, má obdélníkový tvar a je přístupný přímo z komunikace. Nachází se na něm 

studna. Možnost vjezdu na dálnici přibližně 5 km. (sreality.cz, 2021) 

Dle územního plánu je veden jako VL – plochy výroby a skladování. (mukolin.cz, 2019) 

 

Obec: Pňov-Předhradí 

Okres: Kolín 

Katastrální území: Pňov 

Výměra: 3 752 m2 

Druh pozemku: zahrada 

Tržní cena: 2 699 000 Kč 

Cena za m2: 725 Kč 

Obrázek 34 Pozemek č. 16 – Plaňany, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci 

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
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Obrázek 35 Pozemek č. 17 – Pňov  

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 

Obrázek 36 Pozemek č. 17 – Pňov, vyobrazení v územně plánovací dokumentaci 

Zdroj: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ 
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6.3 Porovnávací metoda 

Pro porovnání cen vybraných pozemků bude využita porovnávací metoda, která po-

rovnává pozemky, které se podobají zejména svými hodnototvornými faktory. Jde 

především o ty hlavní, mezi které se řadí například poloha nebo velikost pozemku.   

 

Výběr porovnatelných vzorků byl realizován pomocí realitní inzerce na internetu. 

 

Porovnávací metoda bude uplatněna u pozemku č. 7, kde není známa jeho tržní hod-

nota, proto bude odhadnuta touto metodou. Bližší popis pozemku je uveden 

v kapitole 6.1 Vybrané pozemky pro podnikání na Kutnohorsku. 

 

Při odhadu ceny pozemku je v prvé řadě třeba získat srovnatelná data. 

 

Tabulka 5 Srovnatelná data pozemků 

Č. Poloha Výměra 

m2 

Kupní cena v Kč Inženýrské sítě Druh pozem-

ku 

Způsob využití 

1. Kutná Hora 3 663 7 289 370 všechny ostatní plocha jiná plocha 

2. Čáslav 31 464 25 000 000 voda, el., plyn orná půda  

3. Kutná Hora 16 185 7 868 800 všechny ostatní plocha neplodná půda 

4. Kácov 15 817 3 954 250 nezavedeny orná půda  

5. Onomyšl 3 022 1 655 000 nezavedeny ostatní plocha neplodná půda 

6. Žleby 1 333 990 000 voda, el. zahrada  

8. Kolín 7 838 23 999 000 vodovod orná půda  

9. Kolín 5 745 14 362 500 všechny ostatní plocha jiná plocha 

10. Kolín 6 293 3 200 000 nezavedeny ovocný sad  

11. Kolín 7 500 6 250 000 nezavedeny ovocný sad  

12. Kolín 3 983 3 166 485 nezavedeny orná půda  

13. Kolín 2 748 13 737 252 všechny ostatní plocha Zeleň, ostatní ko-

munikace 

14. Český Brod 8 204 13 659 660 všechny ostatní plocha jiná plocha 

15. Český Brod 2 022 3 366 630 všechny orná půda  

16. Plaňany 6 405 5 893 000 nezavedeny orná půda  

17. Pňov-

Předhradí 

3 752 2 699 000 nezavedeny zahrada  

Zdroj: Vlastní konstrukce 

 

Z důvodu nesnadného srovnání a absence všech inženýrských sítí na pozemcích č. 2, 

č. 4, č. 5, č. 6, č. 8, č. 10, č. 11, č. 12, č. 16 a č. 17 jsou tyto pozemky vyřazeny. Pozemek 

č. 7 má totiž veškeré inženýrské sítě k dispozici. 

 

Dále je třeba převést realizované ceny na srovnatelnou bázi, tzn. cenu v Kč/m2. 
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Tabulka 6 Průměrná cena pozemků v Kč/m2 

Č. Poloha KC v Kč/m2 

1. Kutná Hora 1 990 

3. Kutná Hora 487 

9. Kolín 2 500 

13. Kolín 4 999 

14. Český Brod 1 665 

15. Český Brod 1 665 

   

 Průměr 2 218 

Zdroj: Vlastní konstrukce 

 

Jako základní hodnototvorné faktory budou stanoveny poloha a výměra pozemku. 

Pozemky, které jsou shodné svojí polohou s oceňovaným, je přiřazen koeficient=1. U 

pozemků s horší polohou je přiřazen koeficient >1, u pozemků s lepší polohou koefi-

cient <1.  

Pozemky, které jsou shodné z pohledu jejich výměry, je přiřazen koeficient=1. Roz-

lehlejším pozemkům je přirazen koeficient >1 a menším pozemkům koeficient <1. 

(Dušek, 2010, s. 51) 

 

Tabulka 7 Zjištění srovnávací hodnoty 

Č. Poloha KC 

v Kč/m2 

Koeficient 

polohy 

Koeficient 

výměry 

Upravená KC 

v Kč/m2 

1. Kutná Hora 1990 1 0,9 1 791 

3. Kutná Hora 487 1 2,7 1 315 

9. Kolín 2 500 0,8 1,1 2 200 

13. Kolín 4 999 0,8 0,75 2 999 

14. Český Brod 1 665 0,85 1,5 2 123 

15. Český Brod 1 665 0,85 0,75 1 061 

      

 Průměr 2 218   1 915 

 Směrodatná odch. 1 383   633 

 Variační koeficient 62 %   33 % 

Zdroj: Vlastní konstrukce 

 

Srovnávací hodnota pozemku č. 7 byla vypočtena na 1915 Kč/m2, po zaokrouhlení na 

1 900 Kč/m2. Srovnávací hodnota celého pozemku při rozloze 4 800 m2 činí 9 120 000 

Kč. 

 

Variační koeficient dat bez úprav činí 62 %, po úpravách došlo ke snížení na 33 %. Po-

kud se variační koeficient po úpravách sníží, je možné považovat hodnotu za průkaz-
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nou a věrohodnou. V tomto případě ke snížení sice došlo, ale není až tak výrazné, 

proto není hodnota považována za zcela věrohodnou. 

6.4 Vliv kvality prostředí obce na ceny vybraných po-

zemků pro podnikání 

Zda má kvalita prostředí obce vliv na ceny vybraných pozemků na Kutnohorsku a Ko-

línsku, a jak silná mezi vybranými faktory panuje závislost je zkoumáno pomocí kore-

lační analýzy. 

 

K posouzení porovnání kvality obce s cenou pozemků pro podnikání byly vybrány ná-

sledující faktory z kapitoly 2 Faktory tvořící hodnotu pozemků: 

 

 Počet obyvatel 

 Nezaměstnanost 

 Kriminalita 

 

Prostřednictvím tabulky je znázorněno pořadí jednotlivých vybraných pozemků pro 

podnikání podle ceny v Kč/m2.  Tabulka tedy znázorňuje cenu pozemku v Kč/m2 od 

nejdražšího po nejlevnější.  

 

Tabulka 8 Pořadí pozemků podle ceny v Kč/m2 

Pozemek č. Poloha pozemku Cena v Kč/m2 Pořadí 

1. Kutná Hora 1 990 4. 

2. Čáslav 794,4 11. 

3. Kutná Hora 487 16. 

4. Kácov 250 17. 

5. Onomyšl 547,55 14. 

6. Žleby 743 12. 

7. Kutná Hora 1 900 5. 

8. Kolín 3 062 2. 

9. Kolín 2 500 3. 

10. Kolín 509 15. 

11. Kolín 833 9. 

12. Kolín 795 10. 

13. Kolín 4 999 1. 

14. Český Brod 1 665 6. 

15. Český Brod 1 665 6. 

16. Plaňany 920 8. 

17. Pňov-Předhradí 725 13. 

Zdroj: Vlastní konstrukce 
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Z tabulky č. 8 vyplývá, že pozemek s nejvyšší cenou v Kč za m2 podle polohy pozemku 

se nachází v širším centru Kolína, konkrétně jde o pozemek č. 13, dalším je pozemek 

č. 8 nacházející se v Kolíně v průmyslové zóně a pozemek č. 9, který je umístěn v ulici 

k Raškovci. 

Naopak pozemky s nejnižší cenou jsou pozemky č. 4 v Kácově, č. 3 v Kutné Hoře - Po-

ličanech a č. 10, který je umístěn u kolínského obchvatu. 

 

Pro zjištění závislosti mezi cenou pozemků pro podnikání a vlivem prostředí obce by-

la zvolena korelační analýza.  

Ta se užívá k popisu vzájemného vztahu dvou kardinálních nebo ordinálních pro-

měnných. Prostřednictvím korelačních koeficientů, lze změřit směr a sílu závislosti. 

(Borůvková a kol., 2014, s. 24)  

 

Korelační koeficient je vhodné použít, pokud je mezi proměnnými lineární závislost. 

Tento koeficient nabývá hodnot od -1 do 1. Znaménko stanovuje směr závislosti. Po-

kud se jedná o kladnou hodnotu korelačního koeficientu, jde o pozitivní korelaci. 

V případě záporné hodnoty korelačního koeficientu se jedná o negativní korelaci. 

V případě, že se korelační koeficient rovná 0, tak mezi proměnnými není žádný lineár-

ní vztah. Pokud se korelační koeficient blíží ±1, jedná se o silnější závislost proměn-

ných. V mezních případech dochází k tomu, že je korelační koeficient roven -1 nebo 1, 

potom jde o úplnou funkční závislost. (Borůvková a kol., 2014, s. 24) 

 

Interpretaci intenzity hodnot korelačního koeficientu znázorňuje následující tabulka. 

 

Tabulka 9 Korelační koeficient 

Koeficient korelace Síla závislosti 

0,1-0,3 Slabá závislost 

0,3-0,7 Středně silná závislost 

0,7-0,9 Silná závislost 

>0,9 Velmi silná závislost 

Zdroj: vlastní konstrukce podle Borůvková a kol., (2014, s. 24) 

 

S použitím aplikace Excel a její funkce CORREL, která slouží k výpočtu korelačních 

koeficientů, byly vypočítány hodnoty korelačních koeficientů. 

 

Počet obyvatel vs. cena pozemků 

Pomocí korelační analýzy bylo zjištěno, zda existuje vzájemná závislost mezi počtem 

obyvatel v obci a cenou vybraných pozemků pro podnikání.  

Zdrojem údajů o počtu obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých se vybrané pozem-

ky nachází, je ČSÚ.  
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Tabulka 10 Závislost mezi počtem obyvatel a cenou v Kč/m2 

Pozemek č.  Poloha pozemku Počet obyvatel Cena v Kč/m2 

1. Kutná Hora 20 828 1 990 

2. Čáslav 10 350 794,4 

3. Kutná Hora 20 828 487 

4. Kácov 799 250 

5. Onomyšl 312 547,55 

6. Žleby 1361 743 

7. Kutná Hora 20 828 1 900 

8. Kolín 32 490 3 062 

9. Kolín 32 490 2 500 

10. Kolín 32 490 509 

11. Kolín 32 490 833 

12. Kolín 32 490 795 

13. Kolín 32 490 4 999 

14. Český Brod 7 066 1 665 

15. Český Brod 7 066 1 665 

16. Plaňany 1 904 920 

17. Pňov-Předhradí 592 725 

Zdroj: Vlastní konstrukce 

 

Korelační koeficient zkoumající závislost mezi počtem obyvatel v obci a cenou vybra-

ných pozemků pro podnikání je 0,479825968. Vyjadřuje proto středně silnou závis-

lost.  

 

Nezaměstnanost vs. cena pozemků 

Dále bylo zjištěno, zda existuje vzájemná závislost mezi nezaměstnaností a cenou 

vybraných pozemků pro podnikání. Jedná se o dosažitelné uchazeče o zaměstnání. 

Zdrojem dat je ČSÚ. Jedná se o údaje k 31. 12. 2019. 
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Tabulka 11Závislost mezi nezaměstnaností a cenou v Kč/m2 

Pozemek č.  Poloha pozemku  Dosažitelní uchazeči o zaměstnání Cena v Kč/m2 

1. Kutná Hora 429 1 990 

2. Čáslav 218 794,4 

3. Kutná Hora 429 487 

4. Kácov 14 250 

5. Onomyšl 3 547,55 

6. Žleby 39 743 

7. Kutná Hora 429 1 900 

8. Kolín 747 3 062 

9. Kolín 747 2 500 

10. Kolín 747 509 

11. Kolín 747 833 

12. Kolín 747 795 

13. Kolín 747 4 999 

14. Český Brod 113 1 665 

15. Český Brod 113 1 665 

16. Plaňany 62 920 

17. Pňov-Předhradí 12 725 

Zdroj: vlastní konstrukce 

 

Korelační koeficient zkoumající závislost mezi nezaměstnaností a cenou vybraných 

pozemků pro podnikání je 0,473490717. Vyjadřuje proto středně silnou závislost.  

 

Kriminalita vs. cena pozemků 

Dále bylo zjištěno, zda existuje vzájemná závislost mezi kriminalitou, jinak řečeno, 

registrovanými trestnými činy a cenou vybraných pozemků pro podnikání. V tomto 

případě se jedná o data uvedená k okresu, ve kterém se vybrané pozemky nachází.  

Jde tedy o okres Kutná Hora a okres Kolín. Zdrojem dat je ČSÚ. 
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Tabulka 12 Závislost mezi kriminalitou a cenou v Kč/m2 

Pozemek č.  Poloha pozemku  Registrované trestné činy Cena v Kč/m2 

1. Kutná Hora 896 1 990 

2. Čáslav 896 794,4 

3. Kutná Hora 896 487 

4. Kácov 896 250 

5. Onomyšl 896 547,55 

6. Žleby 896 743 

7. Kutná Hora 896 1 900 

8. Kolín 1 410 3 062 

9. Kolín 1 410 2 500 

10. Kolín 1 410 509 

11. Kolín 1 410 833 

12. Kolín 1 410 795 

13. Kolín 1 410 4 999 

14. Český Brod 1 410 1 665 

15. Český Brod 1 410 1 665 

16. Plaňany 1 410 920 

17. Pňov-Předhradí 1 410 725 

Zdroj: vlastní konstrukce 

 

Korelační koeficient zkoumající závislost mezi kriminalitou a cenou vybraných po-

zemků pro podnikání je 0,338463. Závislost je proto středně silná. 

 

6.5 Vyhodnocení 

Z hlediska vybavenosti jednotlivých pozemků a vlivu hodnototvorných faktorů týkají-

cích se přímo konkrétních, vybraných pozemků byla zvolena porovnávací metoda, 

která posloužila k odhadu ceny pozemku, u něhož nebyla známa jeho tržní cena. Aby 

mohly být pozemky lépe srovnány, a protože porovnávaný pozemek měl všechny in-

ženýrské sítě k dispozici, byly proto vyřazeny pozemky, které je k dispozici neměly 

vůbec nebo jen částečně. Po stanovení základních hodnototvorných faktorů, kterými 

byly poloha a výměra pozemku, byly jednotlivým pozemkům přirazeny koeficienty, 

které braly v potaz polohu a výměru pozemku. Dále byla vypočítána upravená kupní 

cena v Kč/m2, průměr, směrodatná odchylka a variační koeficient. Srovnávací hodnota 

tohoto pozemku, tedy pozemku č. 7 byla vypočtena na 1915 Kč/m2, po zaokrouhlení 

na 1 900 Kč/m2. Celkově tedy jeho srovnávací hodnota při rozloze 4 800 m2 činila 

9 120 000 Kč. 

 

Dále byla vytvořena tabulka znázorňující pořadí jednotlivých vybraných pozemků pro 

podnikání podle ceny v Kč/m2. Z té vyplynulo, že pozemek s nejvyšší cenou v Kč za m2 

se nachází v širším centru Kolína. Tento pozemek má k dispozici veškeré inženýrské 
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sítě a podle územního plánu je veden jako SO2 – smíšené městské území, jeho hlav-

ním využitím by mohlo být bydlení různých forem, podnikatelská činnost, která po-

skytuje služby obyvatelstvu, občanské vybavení a vybranou výrobní činnost. V pořadí 

poslední, tedy pozemek s nejnižší cenou v Kč za m2 se nachází v Kácově. Inženýrské 

sítě zde nejsou zavedeny, ale nachází se v jeho blízkosti. Není zde plyn. Druh pozem-

ku je orná půda. Pozemek je vhodný pro výrobu a skladování lehkého průmyslu. 

 

K posouzení vlivu kvality prostředí obce na ceny pozemků pro podnikání na Kutno-

horsku a Kolínsku byla zvolena korelační analýza. Ta konkrétně posuzovala závislost 

mezi počtem obyvatel a cenou vybraných pozemků, nezaměstnaností a cenou vy-

braných pozemků a jedním z faktorů, které působí na kvalitu života a to negativně, 

kriminalitou a cenou vybraných pozemků. Prostřednictvím korelačních koeficientů 

byla změřena síla závislosti. Výsledkem výpočtů pro všechny zkoumané faktory se 

stala středně silná závislost. Tedy závislost cen na počtu obyvatel, nezaměstnanosti a 

kriminalitě je středně silná.  
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Závěr 

Tato diplomová práce na téma vliv kvality prostředí obce na ceny pozemků pro pod-

nikání na Kutnohorsku a Kolínsku byla rozdělena do dvou částí. Teoretická část vy-

chází z odborné literatury a vymezuje vybrané pojmy na trhu nemovitostí a členění 

pozemků, faktory tvořící hodnotu pozemků a trh s nemovitostmi.  

 

Praktická část se zabývala představením Kutnohorska a Kolínska a popisem vybra-

ných pozemků určených k podnikání v této oblasti včetně jejich nalezení 

v katastrálních mapách či územních plánech. Pro odhad ceny pozemku, u kterého 

nebyla známa jeho tržní cena, byla zvolena porovnávací metoda, na jejímž základě 

pomocí vybraných hodnototvorných faktorů byla vypočtena jeho srovnávací hodnota. 

Závislost mezi vybranými faktory mající vliv na kvalitu obce a cenou pozemků pro 

podnikání ve vybraných oblastech byla zjišťována prostřednictvím korelační analýzy. 

 

Bohužel bylo také zjištěno nedostatečné množství dat pro vyhodnocování faktorů, 

které s kvalitou vybraných oblastí souvisí. Konkrétně šlo například o faktory spojené 

s kvalitou životního prostředí, s kvalitou vody či ovzduší. Pokud některá z těchto dat 

existovala, tak často pouze na úrovni krajů. Proto je návrhem a doporučením pro ve-

řejnou zprávu zlepšit, posílit a zpřístupnit podrobnější data na úrovni měst. 

 

Cílem práce bylo porovnání a posouzení vlivu prostředí na Kutnohorsku a Kolínsku na 

ceny pozemků pro podnikání. 

 

V obou okresech roste počet obyvatel, což má souvislost s přistěhovalectvím. Při po-

souzení průměrné kupní ceny stavebních pozemků v letech 2015-2019 na Kutnohor-

sku a Kolínsku bylo zjištěno, že stavební pozemky s vyšší průměrnou cenou za m2 se 

nachází na Kolínsku. To potvrzuje i pořadí konkrétních vybraných pozemků na Kutno-

horsku a Kolínsku. Pozemek s nejvyšší cenou se nachází v Kolíně, na což má vliv mimo 

jiné jeho poloha v širším centru města.  

 

Úskalím této práce bylo nedostatečné množství dat na úrovni jednotlivých, vybra-

ných oblastí. Nicméně podle vybraných faktorů a dostupných dat byla zjištěna střed-

ně silná závislost mezi počtem obyvatel, nezaměstnaností, kriminalitou a cenou po-

zemků pro podnikání ve vybraných oblastech. Nejedná se tedy o úplnou funkční zá-

vislost. 
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