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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na výběr vhodné nemovitosti ke koupi. Teoreticko-

metodologická část obsahuje seznámení s důležitým názvoslovím obsaženým 

v diplomové práci, s teorií hledaní stavebního pozemku, jeho financováním, koupí samotnou 

a následným procesem povolování stavby rodinného domu.  Na tuto část poté navazuje část 

aplikační, která představuje vlastní zkušenost s hledáním vhodné nemovitosti, následnou 

koupí konkrétního stavebního pozemku a jeho financováním. Práce je zakončena souhrnem 

podkladů pro povolení budoucí stavby rodinného domu a celkovým závěrem. 
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Abstract 

This diploma thesis focuses on the selection of a suitable realty to buy. The theoretical and 

methodological part contains an introduction to the important terminology contained in the 

thesis, with the theory of finding a building plot, its financing, the purchase itself and the 

subsequent process of permitting the construction of a family house. This part is then 

followed by the application part, which represents own experience with finding a suitable 

property, the subsequent purchase of a specific building plot and its financing. The work 

ends with a summary of documents for the permit for the future construction of a family 

house and the overall conclusion. 
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1 Úvod 

Bydlení ve vlastním je cílem mnoha lidí v různých koutech České republiky. Současná doba, 

zejména v hlavním městě a jeho blízkém okolí, s touto myšlenkou moc nekoresponduje, 

přestože by společnost mohla očekávat pravý opak. 

S příchodem koronavirové epidemie dostalo mnoho finančních analytiků strach z jejího 

dopadu na trh s nemovitostmi. Až na výjimky se však drží stabilně, a i letos by měl vynášet 

příznivé zisky bez značného rizika. „Investice, na kterou si můžete sáhnout,“ jak popsal šéf 

nemovitostního fondu Trigea Tomáš Trčka. Je evidentní, že se mezi lidmi nachází stále velké 

množství hotovosti a její vklad do nemovitostí představuje stále jednu z nejbezpečnějších a 

nejběžnějších forem investic, jelikož taková budova jednoduše nikam nezmizí (1). Z vlastní 

zkušenosti vím, že se v Praze a jejím okolí prodá okolo 1/3 nových bytů klientům, kteří 

nemovitost kupují pouze jako investici. Tito klienti, z části spekulanti s nemovitostmi, se 

zaměřují většinou na menší byty do 50 m2, za účelem pronájmu nebo pozdějšího přeprodeje. 

Je tedy obecně známo, že se ceny nemovitostí v České republice rok od roku zvyšují a 

v období epidemie Covidu 19 se toto navyšovaní cen ještě zrychlilo. Klienty, kteří touto 

formou ukládají svou hotovost, tato situace samozřejmě potěší – uloží své peníze do 

nemovitosti, která nejen, že neztrácí svou hodnotu, ale díky inflaci na hodnotě nabývá a 

vlastník může těžit i z jejího pronájmu. Ale co ta zbylá většina? Mladé páry, které chtějí 

založit rodinu, patří k nejčastějším zájemcům o koupi nemovitostí. V této době ovšem čelí 

obrovskému problému. Ceny nemovitostí, zejména v hlavním městě a v jeho blízkém okolí, 

se pohybují tak vysoko, že je bez finanční pomoci blízkých osob nebo případného dědictví 

tato situace téměř neřešitelná. Tato problematika se týká i párů, z nichž oba pobírají 

nadprůměrný příjem.  

Jelikož tuto otázku v současné době řeším osobně, ráda bych ni zaměřila a chtěla bych najít 

vhodné řešení, které by mohlo inspirovat i ostatní v podobné situaci. Může být tedy řešením 

koupě cenově výhodného stavebního pozemku v dostupné vzdálenosti hlavního města a 

stavba rodinného domu dle vlastního projektu? 

Odborníci tvrdí, že jsou stavební pozemky odolné proti krizím. Důvod je jednoduchý, stavět 

se bude vždy, ale pozemků je pouze omezené množství. Jejich ceny v Česku rostou 
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konstantně posledních 20 let s výjimkou jediného zakolísání v roce 2005. Ceny nesklesly 

ani při hospodářské recesi po roce 2008, naopak v okrajových částech Prahy dokonce 

stouply až o 23 %. Pro pozemky totiž platí, že v době krize slouží jako bezpečná investice 

(1). 

Platí tedy, že v závislosti na úspoře není výhodné nákup pozemku oddalovat. Dle mého 

názoru je nejlepším řešením brzká koupě pozemku, se samotnou stavbou domu se může začít 

i později. 

Ale jak vůbec začít?  Koupě pozemku a pozdější výstavba rodinného domu určitě nepatří 

mezi ta jednoduchá řešení. Naopak, je to výhodné řešení pouze pro ty, kteří chtějí ušetřit na 

cenových nákladech. Nevýhodou může být náročná práce a spousta stráveného času 

hledáním potřebných informací. Výhodou pak může být získání nových znalostí a příjemný 

pocit z vlastní vykonané práce.  

První část práce se tedy bude zaměřovat na výběr toho správného pozemku ke stavbě 

rodinného domu. Není totiž pozemek jako pozemek, a ne každý prodávající kupujícího 

upozorní na jeho zásadní nedostatky a právní vady. Chtěla bych proto poradit všem, kteří 

budou procházet tímto procesem, na co si dát pozor, kde tyto odpovědi najít a vyvarovat se 

tak koupi pozemku nevhodného. 

Na teoreticko-metodologickou část poté bude navazovat část aplikační, která bude obsahovat 

celou tuto teorii v praxi. Vlastní zkušenost od výběru pozemku až po přípravu podkladů 

k povolení stavby. Tato část má složit jako názorný příklad a manuál všem, kteří si budou 

procházet podobným procesem.  

Cílem mé práce je tedy vytvořit manuál, který popisuje proces přípravné fáze stavby 

rodinného domu, od výběru vhodného stavebního pozemku, až po žádost o povolení stavby. 

Následně bude tento proces použit na konkrétním příkladu.  
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2 Teoreticko-metodologická část 

2.1 Literární rešerše  

Hlavním podkladem pro mě byla kniha od paní Ing. Jaroslavy Tománkové, Ph.D. 

Management staveb. Dalším neméně důležitým zdrojem byl Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

nebo Katastrální zákon č. 256/2013 Sb.  Na svou teoreticko-metodologickou část jsem také 

čerpala z online knih, webových stránek a zřídka i z odborných časopisů.  

2.2 Názvosloví 

Než začnu se samotným popisem výběru toho správného pozemku, ráda bych ujasnila 

rozdíly mezi důležitými názvoslovími, bez jejichž správné znalosti se toto téma neobejde.  

2.2.1 Nemovitost 

Podle § 489-504 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. se věci dělí na movité a nemovité. 

„Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i 

věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá 

věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její 

podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo 

nehmotná, jsou movité“ (2). 

2.2.2 Pozemek 

Dle § 2 písm. a) katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. se pozemkem rozumí „část zemského 

povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního 

území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím, 

společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou 

nahrazující územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí danou schválením 

navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu 

zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě 

rozhraním způsobu využití pozemků“ (3). 
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Zjednodušeně to tedy znamená, že je to část zemského povrchu, která je oddělena pomocí 

jedné z výše uvedených hranic. V případě, že tato část povrchu oddělená není, nejedná se o 

pozemek a tím pádem ani o nemovitou věc (4). 

2.2.3 Parcela 

„Parcelou se pak podle § 2 písm. b) katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. rozumí pozemek, 

který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním 

číslem“ (3). 

Parcela se může skládat z jednoho a více pozemků, které mohou být složeny i z různých 

druhů. Například parcela, která se skládá z pozemku druhu „zahrada“ a pozemku druhu 

„ostatní plocha“ (4). 

2.2.4 Stavební parcela vs. pozemková parcela 

Zde je nutno zdůraznit, že katastrální zákon nezná pojem „stavební pozemek“. Katastr 

nemovitostí nabízí výběr vyhledávání pouze pozemkových parcel a stavebních parcel.  

Podle § 2 písm. c) a d) katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. se stavební parcelou se rozumí 

„pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemkovou parcelou 

se rozumí pozemek, který není stavební parcelou“ (3). Stavební parcela může tedy obsahovat 

pouze jeden druh pozemku, tj. zastavěná plocha a nádvoří. Rozpoznat se dá jednoduše, je to 

parcela, jejíž celý půdorysný průmět tvoří: „budova včetně nádvoří (tj. části zastavěného 

stavebního pozemku obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby, bazén, zatravněné plochy, 

okrasné záhony a jiné přiléhající plochy, které slouží k lepšímu užívání stavby), vyjma 

skleníku, který je v katastru evidován jako budova, postaveného na zemědělském nebo lesním 

pozemku, a vyjma budovy postavené na lesním pozemku a budovy evidované na pozemku 

vodní plocha“, dále společný dvůr, zbořeniště nebo vodní dílo (4). 

Pozemková parcela pak tvoří zbylou část, která může být druhu: orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý porost, lesní pozemek, vodní plocha a ostatní plochy (4). 
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2.2.5 Stavební pozemek 

Stavební pozemek je tedy oproti parcele termínem stavebního zákona, nikoliv zákona 

katastrálního. Základní pojmy, které se týkají pozemků a území pro účely výstavby jsou pak 

definovány v § 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) takto: 

• „stavebním pozemkem se rozumí pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, 

vymezený a určený k umístění stavby: územním rozhodnutím, společným povolením, 

kterým se stavba umisťuje a povoluje, anebo regulačním plánem; 

• zastavěným stavebním pozemkem se rozumí pozemek, evidovaný v katastru 

nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod 

společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami; 

• nezastavitelným pozemkem se rozumí pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, 

která nemá vydaný územní plán, a to 

o pozemek veřejné zeleně a parku, sloužící obecnému užívání, 

o v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o 

výměře nad 0,5 ha; 

• zastavitelnou plochou se rozumí plocha vymezená k zastavění v územním plánu obce 

nebo v zásadách územního rozvoje (na úrovni kraje); 

• zastavěným územím („intravilán“) je území vymezené územním plánem nebo 

postupem podle SZ; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným 

územím zastavěná část obce vymezená k 1.září 1966 a vyznačená v mapách evidence 

nemovitostí; 

• nezastavěným územím jsou pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do 

zastavitelné plochy“ (5). 

Hlavním rozdílem mezi stavební parcelou a stavebním pozemkem je tedy ten, že stavební 

pozemek je plocha, na které se teprve stavět začne nebo právě staví. Poté, co je stavba 

dostavěna, vlastník ohlásí tuto změnu na katastrálním úřadě a ze stavebního pozemku se 

rázem stává stavební parcela (zastavěná část) a parcela pozemková (nezastavěná část) (4). 
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Výsledkem tedy je, že po stavbě např. rodinného domu, dojde pouze k oddělení pozemku 

zastavěného domem a jeho změny na druh „zastavěná plocha a nádvoří“. Druh nezastavené 

části pozemku se nemění (4). 

2.2.6 Územní plánování 

Územní plánování je odborná činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů, která 

se zabývá řešením využití území a zásadami jeho uspořádání.  

Dle § 18 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

je jedním z cílů územního plánování „vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 

rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Dále chránit a 

rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví. Přitom chránit krajinu jako podstatnou 

složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určovat podmínky 

pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a 

nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje 

území a míru využití zastavěného území“ (6). 

2.2.7 Územně plánovací dokumentace 

Územně plánovací dokumentace je nástrojem územního plánování. Tvoří ji: 

• územní rozvojový plán (§ 35a) vydává MMR na základě politiky územního rozvoje 

pro území celé republiky, současně se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území; 

• zásady územního rozvoje (řeší zástavby, které ovlivňují území více obcí nebo celého 

kraje); 

• územní plán (řeší zástavby, které ovlivňují území jedné obce); 

• regulační plán (řeší zástavby, které ovlivňují část obce, může nahrazovat územní 

rozhodnutí) (7). 
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2.2.8 Územní plán 

Územní plán je součástí územně plánovací dokumentace.  

Dle § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

územní plán „stanoví urbanistickou koncepci rozvoje (tj. základní koncepci rozvoje území 

obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání), uspořádání krajiny 

a koncepci veřejné infrastruktury, vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména 

zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 

opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně 

prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a 

koridorů“ (6). 

Územní plán se vydává pro celé územní obce, pro celé území hlavního města Prahy, popř. 

pro celé území vojenského újezdu.  

Změna územního plánu 

V případě, že pozemek není určený ke stavbě rodinného domu, existuje ještě možnost změny 

územního plánu, která umožní zařadit nestavební pozemek do zastavitelného území. Tento 

proces však není vůbec jednoduchý, záleží na mnoha aspektech a proces změny územního 

plánu může trvat i několik let. 

2.3 Jak vybrat ten správný pozemek 

Před samotným hledáním je důležité určení lokality, kde se daný dům má v budoucnu 

nacházet. Každý má jiné preference, kterými se poté řídí. Může to být například rozhodnutí 

mezi žitím ve městě nebo na venkově, dostupná občanská vybavenost v okolí, vzdálenost od 

místa pracoviště, možnosti využití druhů dopravní infrastruktury, příroda a dostupné aktivity 

v okolí, ale také samozřejmě cena.  

Ne každý si je jistý, co je pro něj tou hlavní prioritou, a proto je příznivým řešením například 

Fullerova metoda nebo multikriteriální hodnocení  – seřazení jednotlivých priorit od těch 

nejdůležitějších až po ty méně důležité. Dojde tak k zúžení okruhů hledání a tím pádem i 

k úspoře času. 
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2.3.1 Kde hledat 

Po ujasnění všech představ a vybrání vítězných lokalit může začít obhlídka dostupných 

nabídek. V dnešní době existuje mnoho možností, kde nemovitosti hledat, ale i tak není 

nalezení toho správného pozemku jednoduché.  

Realitní kanceláře 

Pokud by pozornost nesměřovala na náklady, ale hlavně na úsporu času a starostí, realitní 

kancelář by měla být tou správnou volbou. Nejen, že kancelářemi projde velké množství 

nabídek, ale nabízí i služby právníka, notáře a většinou i hypotečního specialisty (8). Tato 

služba ovšem není zadarmo, a proto je nutno počítat s provizí pro realitní kancelář. Ve 

většině případů se tato provize pohybuje okolo 3 až 8 % z celkové kupní ceny nemovitosti 

(9). 

Ovšem malá nabídka a velká poptávka nemovitostí, zejména v hlavním městě a jeho okolí, 

realitním kancelářím v poslední době „hraje do karet“. Dle mého názoru, většina makléřů 

této situace využívá a ani se nesnaží poskytnout všechny důležité podklady a informace 

k prodeji nemovitosti. Vědí, že se nemovitost prodá i bez jejich větší angažovanosti a snahy. 

Ve výsledku si je člověk informace musí na stavebním úřadě prověřovat sám. Pak zůstává 

otázkou, zda je to tedy opravdu úspora času a starostí nebo naopak nevýhoda v podobě vyšší 

ceny.  

Realitní weby 

Kromě webů realitních kanceláří se na internetu nachází i nespočet realitních webů, které 

nabízejí široké rozhraní nabídek od realitních kanceláří nebo i samotných prodejců. Tyto 

weby jsou za poplatek nebo zdarma. Ve většině případů je jejich součástí přehledný 

vyhledávač, který umožňuje filtraci lokality, ceny, velikosti pozemku atd. V těchto 

případech se nabízí využití právní podpory, která může předejít koupi pozemku se skrytými 

vadami nebo nekorektní smlouvou. 

Sociální sítě 

Jedním z největších trendů současné doby jsou sociální sítě. Člověk na nich tráví v průměru 

přes 2 hodiny svého denního času (10). 
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Jednou z nejpoužívanějších sociálních sítí je Facebook. Dle statistiky z roku 2020 je na 

Facebooku 5,3 milionů uživatelů Čechů, což je 54 % z celkové populace (10). Na Facebooku 

se nachází i nemalé množství virtuálních skupin, které jsou přímo určité k inzerci prodeje a 

poptávky pozemků. Inzerují je tam jak přímý majitelé, tak i realitní makléři. Další možností 

je například sdílení statusu s dotazem na konkrétní lokalitu a cenu, dotazování svých 

známých a obecně šíření toho zájmu do světa. Poptávající se díky tomuto úsilí může dostat 

k pozemku, který ještě není ani v nabídce a vyhnout se tak potenciální konkurenci.  

Stejně jako u realitních webů se doporučuje využít právní podpory, která může předejít 

koupě pozemku se skrytými vadami nebo nekorektní smlouvou. 

Katastr nemovitostí 

Velmi zdlouhavou prací může být hledání přes katastr nemovitostí. Na webových stránkách 

katastrálního úřadu se nachází veřejně přístupná mapa České republiky. Mapa je rozdělena 

na pozemky dle skutečného uspořádání. Každý pozemek obsahuje detailní informace mezi 

které patří: číselné označení, výměra, druh pozemku, omezení vlastnického práva a jméno 

vlastníka. Neobjevuje se zde však informace o tom, zda je pozemek stavební nebo není. Tuto 

skutečnost je třeba ověřit dle územního plánu dané obce, který se nachází ve většině případů 

na obecních webových stránkách. 

S pomocí územního plánu a katastrální mapy stačí tedy vyhledat nezastavěné stavební 

pozemky a kontaktovat jejich majitele. Spoustu lidí o prodeji pozemku uvažuje, ale nic pro 

to nedělá. A právě nabídka může dát věci do pohybu. 

Obecní úřady 

Mnoho obcí plánuje prodej nových stavebních pozemků. Když jsou nabídky aktuální, 

většinou je vyvěšuje na obecní nebo realitní web. V případě, že člověk projeví zájem včas, 

před samotným veřejným prodejem, může být ve velké výhodě. Obecní pozemky totiž 

mohou být levnější než pozemky nabízené realitní kanceláří. V poslední době je však 

pozemků nedostatek, a proto je obce prodávají ve většině případů formou aukce, ve které 

vyhrává nejvyšší cenová nabídka za m2. 
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2.4 Možné skryté vady 

Ve chvíli, kdy má zájemce vybraný konkrétní pozemek, je nutné zkontrolovat jeho detaily, 

pro případ výskytu možných skrytých vad. Takových vad nemusí být málo a později mohou 

velmi negativně ovlivňovat jeho užívání. Je tedy vhodné tyto aspekty pečlivě zvážit a 

vyvarovat se unáhlené koupě. 

2.4.1 Podmínky územního plánu  

Jak jsem již zmínila, před samotnou koupí je důležité prostudovat územní plán obce, ve které 

se vybraný pozemek nachází. Jedná se o podstatný právní dokument, který poslouží jako 

kontrola před samotnou koupí pozemku. Zájemce zde najde informaci, zda územní plán 

umožňuje na daném pozemku stavět rodinný dům nebo co může být postaveno na 

sousedních pozemcích. Územní plán bývá většinou veřejně přístupný na webových 

stránkách obce. Toto není však pravidlem, některé obce ho nezveřejňují nebo nesdílí jeho 

aktualizace. V tomto ohledu je nejvhodnější kontaktovat nebo přímo navštívit příslušný 

obecní úřad, který tyto aktuální informace musí poskytovat. 

Obsah územního plánu se dělí na část závaznou (výrokovou), odůvodnění a vyhodnocení 

vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území. Z hlediska rozhodování o území 

je nejdůležitější závazná část, které se dále skládá z části textové a grafické.  

V textové „výrokové“ části se nachází vymezení zastavěného území. Mělo by zde být 

uvedeno datum, ke kterému bylo území vymezeno a také odkaz na příslušné výkresy. Jsou 

zde popsány nejdůležitější koncepce, které jsou územním plánem řešeny. Při samotné 

přípravě je nezbytné se s nimi seznámit, jelikož stavební úřady rozhodují o umisťování 

staveb tak, aby tyto koncepce nebyly dílčím rozhodnutím o území narušeny. Dle části I., 

odst. 1, písm. b) až e) přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. se jedná o tyto koncepce: 

• základní koncepce rozvoje územní obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot; 

• urbanistická koncepce (uspořádání sídel včetně plošného a prostorového uspořádání, 

uspořádání systému center a veřejných prostranství, vymezení sytému sídelní zeleně, 

vymezení zastavitelných ploch a ploch s rozdílným způsobem využit, ploch 

přestavby a také prostorové a kompoziční prvky a vazby v území); 
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• koncepce veřejné infrastruktury (dopravní a technická veřejná infrastruktura, 

občanské vybavení a veřejná prostranství – včetně podmínek pro jejich umisťování); 

• koncepce uspořádání krajiny (vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 

opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin 

atd.) (7). 

Dále jsou dle části I., odst. 1, písm. f) přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. stanoveny 

podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením: 

• hlavního využití; 

• přípustného využití; 

• nepřípustného využití (je nutno přesně stanovit plochy, ve kterých je vyloučeno 

umisťování staveb, zařízení a jiných dalších opatření); 

• podmíněně přípustného využití – tyto podmínky zahrnují: 

o výškovou regulace zástavby; 

o charakter zástavby; 

o strukturu zástavby; 

o stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků; 

o intenzitu využití pozemků (7). 

Grafická „výroková“ část územního plánu potom obsahuje: 

• výkres základního členění území (obsahuje vyznačení hranic zastavěného území, 

dále zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a těch, 

ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o 

parcelaci, zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu);  

• hlavní výkres (obsahuje urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch 

přestavby, koncepci uspořádání krajiny vč. ploch s navrženou změnou využití, 

koncepci veřejné infrastruktury vč. vymezení ploch a koridorů pro dopravní a 

technickou infrastrukturu a koridorů pro územní rezervy); 

• výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací; 

• podle potřeby i výkres etapizace (7). 
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Z hlediska informací je pro zájemce neméně důležitá i část územního plánu „odůvodnění“. 

I ta se dále dělí na textovou a grafickou část.  

Textová část „odůvodnění“ se vztahuje k návrhové části, popisuje podrobnosti navrženého 

řešení, vyhodnocuje ho a odůvodňuje zohlednění závazných podkladů, popř. proč 

zohledněny nebyly. „Odůvodnění obsahuje odborné úvahy a reflexe vedoucí k navrženému 

řešení (musí mimo jiné obsahovat také dostatečné odůvodnění každé navržené plochy)“ (11). 

Formě textové části „odůvodnění“ musí opět odpovídat také grafická část. 

Pozor! Územní plán může nově nařizovat i regulace, které dříve mohl nařizovat pouze plán 

regulační. Jedná se například o stanovení přesné polohy rodinného domu na pozemku, jeho 

barvu, sklon střechy a další obdobné specifikace (7).  

Dle výše uvedeného je tedy důležité si při výběru pozemku dát pozor na následující 

skutečnosti: 

Velikost pozemku 

Obec může mít územním plánem stanovený minimální rozměr pozemku pro stavbu 

rodinného domu. Je tedy nutné si v koordinačním výkrese najít plochu s rozdílným 

způsobem využití a dle jejího zařazení zkontrolovat podmínku tohoto využití v textové části.  

Z logiky věci je nutno zvažovat také podmínky vyhlášky č. 501/2006 Sb., které jsou uvedeny 

v §25 odst. 2 a 5: 

„(2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 

m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť 

stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 

m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností. 

(5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení 

umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 

2 m“ (12). 
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Pokud se tedy zájemce rozhodne například pro koupi úzkého pozemku, musí zvážit i 

půdorysný tvar budoucího domu v závislosti na odstupových vzdálenostech od hranice a 

vedlejší zástavby. 

Regulativy 

Jak jsem již zmínila, územní nebo regulační plán může určovat i regulativy ohledně vzhledu 

stavby, která má na pozemku stát. Jedná se například o specifikaci barvy střechy, určení 

jejího sklonu, výšky budovy nebo počtu podlaží.  Stejně tak může být omezena i zastavěnost 

pozemku nebo jeho částí, která se udává v %. Pokud si tedy člověk přeje postavit konkrétní 

dům, doporučuji si prvně najít obec, jejíž regulativy tento vzhled domu nijak neomezují. 

Existence inženýrských sítí 

V tomto ohledu je důležité zjistit, jestli jsou k pozemku nebo k jeho blízkosti inženýrské sítě 

přivedeny a hlavně, zda jsou zkolaudovány. Jedná se o kanalizaci, vodovod, elektřinu, plyn, 

veřejné osvětlení atd. Teoreticky je důležitý zejména přívod elektřiny. Kanalizace se dá 

nahradit jímkou nebo čističkou odpadních vod na pozemku a přívod vody se dá zajistit 

pomocí vrtu. Umístění studny a vydatnost pramene však musí splňovat ČSN 75 5115 a 

nevýhodou může být i nejistota přívodu vody v „suchém období“. Tyto aspekty je tedy 

předem nutné zvážit a dotázat se majitelů sousedních pozemků, kteří s odběrem pramene 

mají zkušenost. 

Ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou vytvářena vlastníky technické infrastruktury, dopravní 

stavbou, kulturní stavbou nebo přírodou. Pro stavebníka, který s tímto omezením přijde do 

styku, to může být nepříjemné. Toto opatření ovšem zajišťuje ochranu lidí, majetku a 

přírody. Zjednodušeně řečeno, pokud se pozemku ochranné pásmo nachází, stavebník nesmí 

postavit na pozemku nic, co by do tohoto pásma nějak zasahovalo. Výjimku může udělit 

pouze příslušná správa (13). 

Ochranná pásma se dělí do 5-ti kategorií: 

• ochranná pásma inženýrských sítí; 

o vodovod a kanalizace; 
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o plynovod; 

o vysoké napětí (nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrická stanice); 

• ochranné pásmo silnice; 

• ochranné pásmo železnice; 

• ochranné pásmo lesa; 

• ochranná pásma vodních toků (13). 

Každé z těchto ochranných pásem je specifické a obsahuje jiná nařízení ohledně 

bezpečnostní vzdálenosti. Je tedy nutné si tyto informace ověřit v územním plánu, na 

stavebním úřadě, dle příslušného zákona nebo technické normy (13). 

2.4.2 Okolní vlivy 

Záplavová území 

Podle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. § 66 odst. 2 jsou záplavová území ta, která mohou 

být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Rozsah tohoto území spravuje správce 

dotčeného vodního toku a na základě návrhu je vodoprávní úřad povinen stanovit tento 

rozsah (14). Dle nebezpečnosti povodňových průtoků vodoprávní úřad vymezí aktivní zónu 

záplavového území v zastavěných územích, v zastavitelných plochách, případně v dalších 

územích (15). 

Mapy těchto zón jsou dostupné i online. Před samotnou koupí pozemku v blízkosti vodního 

toku je vhodné si zkontrolovat, zda se pozemek v aktivní zóně nenachází. Pokud ano, 

doporučuji tuto variantu koupě zvážit. 

Přístup na pozemek 

Přístup na pozemek vypadá jako nepochopitelné omezení, které by přece nemohl 

přehlédnout žádný kupující. Avšak se tento problém velice často objevuje.  

Vlastník přilehlé komunikace se dá zjistit pomocí veřejně přístupného katastru nemovitostí. 

Nejjednodušším případem je přístup k pozemku pomocí obecní komunikace. Pokud je tedy 

vlastníkem obec, neměl by nastat ohledně přístupu na pozemek žádný problém. V případě, 

že je vlastníkem fyzická nebo právnická osoba je nutné zjistit, zda je na cestu zřízeno věcné 

břemeno užívání, právě pro pozemek, o který zájemce stojí. Pokud je nějaké věcné břemeno 
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zřízeno, tato informace se dá vyčíst přímo z katastru nemovitostí. Neobjevuje se tam však, 

na co konkrétně je věcné břemeno zřízeno. Toto zjistíme pouze z listu vlastnictví, který se 

dá stáhnout z webu katastru nemovitostí nebo ho poskytuje pobočka Czech POINTu na 

České poště, v obou případech za poplatek 100 Kč.  

Občanská vybavenost a okolí 

I když se chybějící občanská vybavenost zdá také jako vada, které by si měl každý ihned 

všimnout, náhlá euforie z cenově výhodného pozemku toto může rychle zastřít. Jedná se 

například o přítomnost hromadné dopravy a její četnost, dlouhá vzdálenost do zaměstnání, 

absence obchodů, škol a dalších služeb. Zprvu by mohl zájemce očekávat, že velká 

vzdálenost není tak důležitá, ale po čase by to mohl shledávat časově, fyzicky nebo i finančně 

náročným. Pokud se například v obci nenachází hromadná doprava, musíme vzít v úvahu 

náklady za automobil, náklady za jeho opravy a údržbu a cenu pohonných hmot v závislosti 

na počtu ujetých kilometrů. To se ve výsledku může stát finančně nevýhodným. Je tedy 

vhodné tento aspekt dobře zvážit a rozmyslet si, na čem se vyplatí a nevyplatí šetřit. 

Podloží, sklon a orientace pozemku 

Stejně jako v předchozí kapitole, i zde platí, že ukvapený výběr hezkého pozemku, za nízkou 

cenu, může zájemce ve výsledku dovést k vyšším nákladům na realizaci. Pozemky, které 

mají tedy nevhodné podloží, jsou umístěny ve svahu nebo jsou orientovány na sever, patří 

také do skupiny pozemků, které mají nižší tržní hodnotu.  

Složení podloží se dá zjistit geologickým průzkumem. Pokud se ovšem kolem pozemku 

nachází budovy, stačí se dotázat sousedů a předpokládat, že je složení podloží stejné nebo 

velmi podobné. Obecně platí, že je nevhodnější dům zakládat na hornatém nebo skalnatém 

podloží. Nejméně vhodné je pak stavět na navážkách a bývalých skládkách, kde v budoucnu 

hrozní sesedání základů. Dále je důležité zjistit výšku hladiny spodní vody. Pokud bude voda 

například tři metry pod povrchem, realizace podzemního podlaží by byla finančně 

nákladnější. 

V případě, že je pozemek svažitý, měl by zájemce předem počítat s vyššími náklady za 

zakládání domu. V závislosti na podloží a procentuální svažitosti se pak cena může vyšplhat 

o dost výše oproti zakládání na rovině. 
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Pokud je pozemek pootevřený směrem na sever, cena bude opět výrazně nižší než cena 

pozemku směřovaného na stranu jižní. Na tyto pozemky během zimy téměř nesvítí slunce.  

Hluk a zápach 

I hluk a zápach se mohou jevit jako vady, které se nedají přehlédnout. Pokud se ovšem 

objevují pravidelně jen v určitých intervalech, při jednorázové návštěvě pozemku je snadné 

je opomenout. Nejčastěji se jedná o hluk spojený s dopravou (dálnice, železnice, letiště) a 

zápach, který vítr zanáší z nedalekých továren nebo chovů zvířat (16). 

2.4.3 Věcné břemeno 

Obecně řešeno „věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného 

tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Z věcného břemena tedy 

plyne oprávnění užívat cizí věc“ (17). Věcná břemena se rozdělují na služebnosti a reálná 

břemena (17). 

Služebnost zatěžuje nemovitost tak, že její vlastník musí něco strpět nebo se něčeho zdržet 

ve prospěch jiné nemovitosti nebo osoby (18). Mezi služebnosti patří: 

• služebnost inženýrské sítě; 

• opora cizí stavby; 

• služebnost okapu; 

• právo na vodu; 

• služebnost rozlivu; 

• služebnost stezky, průhonu a cesty; 

• právo pastvy; 

• užívací právo – užitky vlastníka; 

• požívací právo – užitky poživatele; 

• služebnost bytu (19). 

Reálná břemena pak zatěžují nemovitost tak, že je vlastník věci dlužníkem ve prospěch jiné 

osoby. V praxi to například znamená, že pokud osoba A užívá na základně věcného břemena 

cestu majitele B, oba musí přispívat na její údržbu (18). 
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Jak jsem již uvedla, informaci, zda je pozemek zatížen věcným břemenem, zájemce vyčte 

z webových stránek katastru nemovitostí a jeho detailní popis z listu vlastnictví. 

2.5 Financování 

Možnosti financování můžeme dělit na: 

• úvěry; 

o hypotéky; 

o stavební spoření; 

• vlastní prostředky (20). 

Nejčastěji využívanou formou financování je úvěr, tedy hypotéka nebo stavební spoření. 

Úvěr je však skoro vždy tvořen z části i vlastními zdroji. Zřídka se také vyskytuje celkové 

financování vlastními zdroji nebo tzv. půjčka v rodině (20). 

2.5.1 Hypoteční úvěr 

Jedná se o účelovou půjčku na bydlení, která je většinou poskytována bankovní institucí. 

Klient je v tomto případě nucen zastavit kupovanou nemovitost a složit určité procento z její 

ceny nebo ručit jinou, dražší nemovitostí (21). 

Výběr správné hypotéky závisí na mnoha faktorech. Hlavním faktorem je výše úrokové 

sazby. Úroková sazba se rok od roku mění, je ovlivňována zejména dobou splatnosti, mírou 

inflace, dobou fixace, výší zajištění úvěru a bonitou dlužníka (20). 

Neméně důležitým faktorem můžou být ale i poplatky a celkové RPSN (Roční Procentní 

Sazba Nákladů). Poplatky může poskytovatel hypotéky požadovat například za uzavření 

smlouvy, vedení účtu, správu nového úvěru, pohyb peněz na účtu, předčasné splácení úvěru 

atd. Ukazatel RPSN zahrnuje celkové náklady úvěru pro klienta (včetně poplatků), vyjádřené 

jako roční procentní podíl z celkové výše úvěru (22). 
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2.5.2 Úvěr ze stavebního spoření 

„Stavební spoření je finanční produkt, který umožňuje spořit a zhodnocovat peníze a dále 

také financovat stavbu, rekonstrukci nebo koupi domu či bytu prostřednictvím úvěru. 

Stavební spoření tedy můžeme rozdělit na dvě části spořicí a úvěrovou“ (23). 

V tomto případě si tedy klient nějakou dobu spoří a následně chce peníze půjčit. Hlavní 

rozdíl oproti hypotéce je hlavně ve zdroji peněz, z kterého spořitelna půjčku klientovi 

poskytuje. Na hypotéky si banky půjčují na mezibankovním trhu, zatímco spořitelny 

používají peníze klientů.  

Pro získání úvěru je třeba, aby měl klient naspořeno určité procento z cílové částky, spořil 

minimálně 2 roky a splnil hodnotící číslo (bodové hodnocení). Pokud jsou tyto podmínky 

splněny, spořitelna vyplácí cílovou částku, která se skládá z úspor klienta a z úvěru (20). 

2.5.3 Vlastní zdroje 

U financování vlastními zdroji se může jednat třeba o osoby, které obdrží nějaké dědictví 

v podobě většího množství peněz nebo nemovitost, kterou prodají a následně si za tuto cenu 

pořídí nemovitost jinou. Nevylučuje to samozřejmě ani osoby, které nemovitost financují 

z našetřeného spoření nebo zcela z vlastních zdrojů uložených na běžném účtu. Výběr druhu 

financování závisí i na ceně nemovitosti. Levnější nemovitosti mohou být financovány 

častěji z vlastních zdrojů než ty dražší.  

2.6 Smluvní dokumenty a předání nemovitosti 

V případě, že se jedná o koupi pozemku od soukromé osoby, tento proces se může mírně 

lišit. Pokud jde ovšem o koupi prostřednictvím realitní kanceláře nebo developera, proces 

bude vždy velmi podobný.  

2.6.1 Předrezervační dohoda 

Ve chvíli, kdy se klient účastní prohlídky pozemku, ale není si stále jist jeho koupí, existuje 

něco jako předrezervační dohoda. Klient se může s prodejcem domluvit na lhůtě, do které se 

rozhodne pro jeho koupi nebo naopak. Tato lhůta obvykle trvá 14 dní, ale může se i 

prodlužovat. Prodejce v této době klientovi garantuje, že pozemek neprodá jinému zájemci 
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a dává mu tak čas na rozmyšlenou a zjištění dalších potřebných informací. Dohoda může být 

písemná nebo pouze ústní a většinou se k ní nevztahuje žádný peněžní poplatek. Po uplynutí 

lhůty se dohoda mění v rezervační smlouvu nebo ztrácí platnost.  

2.6.2 Rezervační smlouva 

První závaznou dohodou je rezervační smlouva, která slouží k ujištění obou stran, že v 

budoucnu plánují uskutečnit prodej a koupi pozemku. Pro klienta realitní kanceláře je to 

jistota, že realitní kancelář nebo přímý prodejce nebude nabízet nemovitost dalším 

zájemcům. Součástí této smlouvy ve většině případů bývá i zaplacení zálohy na kupní cenu 

a ujednání o smluvní pokutě pro případ, že by si to jedna ze stran rozmyslela. Tato záloha se 

většinou pohybuje okolo 50 000 – 150 000 Kč, v závislosti na ceně pozemku (24). Poplatek 

se zasílá ve většině případů na účet realitní kanceláře nebo prodejce, v případě pochybností 

se však doporučuje sjednání smlouvy o advokátní úschově rezervačního poplatku.  

Před samotným podpisem rezervační smlouvy by si měl kupující zároveň zažádat i o náhled 

kupní smlouvy.  

Rezervační smlouva by měla obsahovat: 

• osobní údaje o kupujícím, prodávajícím, popř. zprostředkovateli (rodné číslo, adresa 

trvalého bydliště, e-mail a telefonní kontakt, popř. IČO);  

• předmět rezervace (parcelní číslo, katastrální území, číslo LV, dotčený katastrální 

úřad); 

• celková kupní cena; 

• termín podpisu kupní smlouvy; 

• výše rezervačního poplatku a způsob a termín jeho úhrady; 

• další ujednání (seznámení se skutečným stavem pozemku, pokuty, podrobnosti o 

způsobu úhrady kupní ceny atd); 

• datum, místo a podpis obou stran (25). 

2.6.3 Kupní smlouva 

Kupní smlouva slouží k samotnému převodu nemovitosti. Někdy může být ještě 

předcházena smlouvou o smlouvě budoucí kupní.  
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Pokud nemá kupující žádnou zkušenost s koupí nemovitostí, doporučuje se konzultace jejího 

obsahu s právníkem nebo osobou, která s podobnými dokumenty zkušenosti má. Kupní 

smlouva je závazný dokument a budoucí kupující svým podpisem stvrzuje seznámení s jejím 

obsahem. Je důležité ji tedy pečlivě prostudovat a zjistit, zda jsou vyřešeny všechny právní 

otázky (zda se k nemovitosti neváže něčí předkupní právo, zda není třeba vyřešit případné 

věcné břemeno apod.). S podpisem kupní smlouvy se zároveň podepisuje i návrh na vklad 

vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí (24). 

Kupní smlouva by měla obsahovat: 

• osobní údaje o kupujícím, prodávajícím, popř. zprostředkovateli (rodné číslo, adresa 

trvalého bydliště, e-mail a telefonní kontakt, popř. IČO);  

• podrobné údaje o pozemku (parcelní číslo, katastrální území, výměra v m2, číslo LV, 

dotčený katastrální úřad, případná věcná břemena nebo jiná omezení, případné 

příslušenství, které se na pozemku nachází); 

• údaje o bankovním účtu držitele úschovy finančních prostředků; 

• výše kupní ceny a pravidla pro její vyplacení; 

• způsob financování; 

• výše pokuty při zpoždění platby; 

• seznámení s povinností o přiznání k dani z nemovitosti;  

• seznámení s povinnostmi ohledně platby; 

• datum, místo a podpis všech stran (26). 

2.6.4 Smlouva o úschově finančních prostředků 

„Smlouva o úschově finančních prostředků (a listin) se uzavírá v případě, kdy chtějí mít obě 

strany jistotu, že dojde k bezpečnému převodu peněz pro obě strany. Zvlášť u vyšších cen 

nemovitostí lze tento postup jedině doporučit. Nejčastěji zašle kupující peníze do úschovy 

(bankovní účet advokáta, notáře, banky) a teprve poté se podává návrh na vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí. Výplatu z úschovy lze vázat na splnění podmínky - nejčastěji 

dojde k převodu peněz z úschovy po přepsání vlastnického práva v katastru nemovitostí. 

Úschovu finančních prostředků poskytuje většina advokátů, notáři i banky - rozdíl bývá 

především v ceně za tuto službu“ (24). 
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Advokáta, notáře nebo banku ve většině případů poskytuje realitní kancelář nebo developer, 

od kterých si klient pozemek kupuje. Kupující ovšem může trvat i na výběru vlastního 

držitele úschovy finančních prostředků. V případě koupě od soukromé osoby je to na dohodě 

mezi kupujícím a prodávajícím. 

Smlouva o úschově finančních prostředků by měla obsahovat: 

• osobní údaje o kupujícím, prodávajícím, držiteli úschovy, popř. zprostředkovateli 

(rodné číslo, adresa trvalého bydliště, e-mail a telefonní kontakt, popř. IČO);  

• stručný obsah údajů o pozemku z kupní smlouvy (parcelní číslo, katastrální území, 

číslo LV, dotčený katastrální úřad); 

• údaje o bankovním účtu držitele úschovy finančních prostředků; 

• výše kupní ceny a lhůta pro její zaslání do úschovy; 

• další práva a povinnosti všech zúčastněných stran; 

• datum, místo a podpis všech stran (27). 

Platba skrze advokátní úschovu ovšem není povinná. Nemovitost lze zaplatit i hotově nebo 

převodem na bankovní účet. V tomto případě však hrozí riziko, že nedojde k převodu 

nemovitosti v katastru nebo peníze na účet nedorazí. V tomto případě je tedy důležité ve 

smlouvě specifikovat, kdy má k platbě dojít (24). 

2.6.5 Návrh na vklad vlastnického práva 

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí je jednoduchý formulář, který musí podepsat 

alespoň jedna ze zúčastněných stran. Tento dokument, se podává na katastrální úřad dané 

obce, společně s jedním originálem kupní smlouvy, kde nesmí chybět ověřené podpisy obou 

stran. Správní poplatek za tento vklad je 2 000 Kč. 

Řízení poté trvá přibližně 30 dní. Prvních 20 dní je nemovitost „zaplombována“ a její 

současný majitel je o tomto procesu informován. Po skončení řízení jsou všechny zúčastněné 

strany o provedené změně informováni. Stav řízení lze také sledovat online na webových 

stránkách ČÚZK (24). 
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2.6.6 Předání 

V případě, že dojde k úspěšnému převodu financí a přepisu vlastnictví, nadchází finální 

dokument – předávací protokol. Předání nemovitosti by mělo proběhnout nejlépe osobně, na 

daném místě, na základně podpisu předávacího protokolu. Po podpisu tohoto protokolu je 

oficiálně pozemek předán do rukou nového majitele vč. případného příslušenství (klíče od 

branky, zahradní domek atd.). 

Předávací protokol by měl obsahovat: 

• osobní údaje o kupujícím, prodávajícím, popř. zprostředkovateli (rodné číslo, adresa 

trvalého bydliště, e-mail a telefonní kontakt, popř. IČO);  

• předmět předání (parcelní číslo, katastrální území, číslo LV); 

• stav nemovitosti při předání; 

• specifikace případného příslušenství; 

• další práva a povinnosti všech zúčastněných stran; 

• datum, místo a podpis všech stran (28). 

V případě, že se pozemek nenachází v předem domluveném stavu, předávající je povinen 

toto napravit. K podpisu předávacího protokolu tak dojde až tehdy, kdy se bude pozemek 

uveden do stavu odpovídajícího smlouvě. 

2.7 Povolování stavby 

V této kapitole se budu věnovat druhům povolovacích řízení. Hlavními ovlivňujícími 

faktory pro určení druhu povolování jsou: 

• faktory vnitřní (řídí se druhem a velikostí stavby a jejími účinky na okolí); 

• faktory vnější (řídí se dle stavu připravenosti a ochrany území) (5). 

„Z kombinace těchto dvou faktorů vyplyne, jaký povolovací proces se na investorův stavební 

záměr bude vztahovat. Stavební zákon (SZ) je koncipován tak, že čím přesněji jsou 

definovány územní vazby a čím menší je účinek stavby na své okolí, tím jednodušší může být 

povolovací proces. Povolení realizovat stavbu není ve své podstatě nic jiného než souhrn 

potvrzení, že stavbou nebudou porušena pravidla platná v daném místě a čase. Část těchto 
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potvrzení vystavuje stanovený okruh dotčených orgánů (dále DOSS) podle zvláštních 

právních předpisů. Stavební úřad pak tato stanoviska nebo závazná stanoviska sjednotí a 

prověří soulad stavby s ostatními závaznými pravidly“ (5). 

Pro stavby stavební zákon stanovuje dvě etapy povolování, které jsou obecně nazývány 

územním a stavebním řízením (5). 

2.7.1 První stupeň povolovacího řízení – rozhodování v území 

První stupeň povolení dům umisťuje. Zabývá se zejména vztahem mezi stavbou a jejím 

okolím – velikostí, nárokem na dopravu, nárokem na energie, řeší objem, zastavěnou plochu, 

podlažnost, a trasy přípojek (29). Jedná se o povolení umístění stavby, které je vydáno 

územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, nestanoví-li zákon jinak. Územní 

rozhodnutí nemusí být vydáno pouze v případě, pokud jej nahrazuje regulační plán (5). 

„Rozhodnutí se vydává o: 

• umístění stavby – vymezuje pozemek, umísťuje stavbu, stanovuje její druh, účel a 

další podmínky; 

• změně využití území – stanovuje nový způsob užívání a jeho podmínky (např. terénní 

úpravy, manipulační plochy, hřbitovy, změny druhu pozemku); 

• změně vlivu užívání stavby na území – stanoví podmínky pro změnu užívání stavby, 

která má vliv na životní prostředí (EIA) nebo nároky na veřejnou infrastrukturu; 

• dělení nebo scelování pozemků – stanovuje podmínky pro nové rozdělení nebo 

scelování pozemků, lze provést jen na základě žádosti podané všemi vlastníky 

pozemků a staveb na nich; 

• ochranném pásmu – rozhodnutí chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před 

negativními vlivy okolí či naopak, vydává se zpravidla současně při rozhodování o 

umístění stavby, změně využití území nebo změně stavby, pokud nejsou podmínky 

ochrany stanoveny jinými právními předpisy“ (5). 

„Povolení umístění stavby na pozemku může být provedeno na základě:  

• územního rozhodnutí; 

• územního souhlasu; 
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• veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby; 

• regulačního plánu“ (5). 

Při hledání pozemku pro rodinný dům se tak může například naskytnout příležitost 

rozsáhlého pozemku s velmi výhodnou cenu za m2. Ve většině případů totiž platí nepsané 

pravidlo, že čím větší pozemek, tím nižší cena za jeho m2 plochy. Pokud má zájemce 

možnost investice a netlačí ho čas, může koupit pozemek větší, zažádat o jeho rozdělení a 

nadbytečnou část prodat za vyšší cenu další osobě. To samé platí v opačném případě, kdy je 

možné zažádat o sloučení více pozemků.  

Nejčastěji se však při prvním stupni povolování stavebník rodinného domu setká s územním 

souhlasem. Je nutné, aby byl před samotnou žádostí zajištěn přístup k pozemku, udán 

souhlas s připojením k elektrické síti a zajištěno povolení o budoucím napojení na veřejnou 

kanalizaci, vodovod nebo o realizaci studny a jímky nebo čističky odpadních vod. 

Se záměrem umístění stavby musí také souhlasit sousedé a dotčené orgány státní správy. 

Pokud jedno z tohoto neplatí, musí se stavba rodinného domu povolovat územním 

rozhodnutím (29). 

Průběh územního souhlasu 

1. Žadatel nechá zpracovat jednoduchý popis záměru včetně výkresové dokumentace; 

2. žadatel zajistí souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a souhlas vlastníků 

sousedních pozemků; 

3. žadatel podá žádost o územní souhlas na SÚ; 

4. stavební úřad vydá souhlas do 30-ti dnů a ověří situační výkres (5). 

Územní souhlas nabývá právní moci dnem doručení žadateli, platí 2 roky a nelze jej 

prodloužit (5). 

2.7.2 Druhý stupeň povolovacího řízení – stavební řád 

Druhý stupeň navazuje na stupeň první. Zabývá se způsobem provedení stavby 

z technického hlediska a požadavků norem. Řeší, zda je dům proveditelný z hlediska statiky, 

zda dokáže dostatečně chránit své obyvatele před škodlivými vlivy vnějšího okolí nebo 

například jestli splňuje energetické vyhlášky (29). 
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Stavební zákon rozlišuje následující formy povolení druhu stavby: 

• „stavební povolení na základě stavebního řízení; 

• veřejnoprávní smlouva, kterou lze nahradit stavební povolení; 

• oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora; 

• ohlášení stavby u staveb vyjmenovaných v § 104 SZ; 

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení uvedené v § 103 SZ“ (5). 

Pro většinu rodinných domů, které splňují níže uvedené podmínky platí, že postačí ohlášení 

stavby. Dle § 104 1a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. totiž platí, že „ohlášení stavebnímu 

úřadu postačí u stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím 

do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím“ (6). 

Průběh ohlášení stavby 

1. Stavebník nechá zpracovat DSP dle vyhlášky 499/06 Sb. (stejně jako pro stavební 

povolení); 

2. stavebník zajistí souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů; 

3. stavebník zajistí souhlasy vlastníků sousedních pozemků; 

4. stavebník podá ohlášení stavby; 

5. stavební úřad vydá souhlas do 30-ti dnů; 

6. stavební úřad předá stavebníkovi 1x ověřenou DSP a štítek s identifikačními údaji 

stavby (5). 

Ohlášení stavby nabývá právní moci dnem vydání, platí 2 roky a nelze jej prodloužit (5). 

2.7.3 Spojení obou stupňů povolování 

Tento proces se v praxi používá především u jednoduchých staveb, jako jsou například 

rodinné domy. Jedná se o sloučení obou stupňů, tedy územního souhlasu a ohlášení stavby, 

které se označují jako společné oznámení záměru. Celý proces je díky sloučení urychlen. 

Hodí se pouze tehdy, je-li požadovaná podoba a provedení domu v souladu s regulativy 

územního plánu. Pokud se však vyskytne jediná nejasnost, která by vedla k porušení 

podmínek těchto regulativů, je výhodnější povolování rozdělit (29). 
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Druhou možností spojení dvou stupňů povolování se dle §78 stavebního zákona 183/2006 

Sb.  rozumí společné povolení pro stavby, které vyžadují územní rozhodnutí a stavební 

povolení. Opět se nevyužívá u větších staveb, především těch, které vyžadují posouzení 

vlivu na životní prostředí (30). 
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3 Aplikační část a diskuse výsledků 

V aplikační části použiji výše uvedenou teorii v praxi. Jelikož jsem s partnerem hledala 

výhodnou možnost vlastního bydlení, celý proces a výsledek popíšu právě v aplikační části.  

3.1 Úvod do problematiky 

Na začátku roku 2021 jsem se společně s partnerem rozhodla pro investici do vlastního 

bydlení. Už spolu žijeme skoro 2 roky v nájemním bytě a přišlo nám výhodnější peníze 

investovat raději do vlastního bydlení nežli do pronájmu. Oba jsme byli rozhodnuti pro koupi 

bytu v bytovém domě se zahradou nebo koupi stavebního pozemku a následnou stavbu 

rodinného domu. Po vzájemné domluvě jsem tedy začala hledat možnosti.  

Přesto, že máme oba poměrně dobré měsíční finanční příjmy, ceny nemovitostí se v dnešní 

době pohybují velmi vysoko. Pražané na nový byt potřebují 147 průměrných pražských 

platů, průměrných celorepublikových platů dokonce 174 (31). Co by pro nás tedy mohlo být 

nejlepší dostupnou volbou vlastního bydlení? 

3.1.1 Kritéria výběru 

Před samotným začátkem hledání je důležité určit podmínky pro výběr nemovitosti. Každý 

má jiné priority, proto je nutné se na nich shodnout a zúžit tak kritéria pro hledání.   

Lokalita 

Hlavní podmínkou je bydlení ve Středočeském kraji do 40 km od centra Prahy. Oba v Praze 

dlouhodobě žijeme a máme zde práci, proto je toto město společná priorita. Spíše bych se 

chtěla soustředit na západní a severní část Středočeského kraje, jelikož často navštěvujeme 

partnerovu rodinu v Ústeckém kraji a z východní a jižní části už by to mohlo být poměrně 

daleko. V případě, že by mé hledání v této oblasti končilo po půl roce neúspěchem, začala 

bych se soustředit na okolí města Plzeň. Firma, pro kterou pracuji, zde také působí. Město 

je zároveň v dobré dojezdové vzdálenosti od Prahy a města Most, kde má parter rodinu. 

V Plzeňském kraji je navíc velmi nízká nezaměstnanost a oba zde máme přátele.  
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Dalším společným kritériem je bydlení na vesnici nebo maloměstě blízko přírody 

s dostupností do centra Prahy nebo Plzně veřejnou dopravou do max. 1 hodiny a 20 minut. 

V blízkém okolí bydliště by se měla nacházet také mateřská škola, základní škola, alespoň 

malý obchod s potravinami a restaurace.  

Typ nemovitosti 

Jelikož jsem vyrůstala v činžovním domě v centru Prahy, kde jsem postrádala alespoň malý 

kontakt s venkovním prostředím a přírodou, mým hlavním kritériem je bydlení se zahradou. 

Na tom jsem se shodla i s partnerem, a proto se soustředím na hledání stavebního pozemku 

vhodného ke stavbě rodinného domu nebo koupi bytu se zahradou.  

Kritéria pro výběr bytu 

V budoucnu určitě plánuji rodinu, proto by bytová jednotka měla být o dispozici alespoň 

3+kk nebo 4+kk v osobním vlastnictví. Užitná plocha by neměla být menší jak 90 m2. Jelikož 

je naším hlavním kritériem zahrada, byt se musí se nacházet v přízemí, nejlépe novostavby 

a se zahradou o velikosti minimálně 50 m2. K prodeji musí být i sklep a alespoň jedno 

venkovní nebo vnitřní stání v bytovém domě.  

Kritéria pro výběr stavebního pozemku 

Stavební pozemek by měl mít velikost alespoň 500 m2 a zastavěnost minimálně 130 m2. 

Cena pozemku by neměla přesáhnout 1,9 milionu, tak aby zbylo minimálně 2,1 milionu na 

alespoň část stavby rodinného domu. Cenu rodinného domu jsem odhadovala dle nabídek 

typových rodinných domů na klíč (32) a zkušenosti přátel, kteří v nedávné době také stavěli 

novostavbu. Pozemek by měl být rovinatý, s jižní orientací a nejlépe s možností napojení na 

elektrický proud, vodovodní a kanalizační řád přímo na pozemku nebo v přilehlé 

komunikaci. Zároveň by neměl být moc omezený regulativy územního plánu, co se týče 

vzhledu stavby a měl by se vyhýbat různým ochranným pásmům, které by mohly 

v budoucnu komplikovat žádost o stavební povolení. Na pozemek by měl být přístup nejlépe 

z obecní komunikace a nesmí se nacházet v záplavové oblasti. 



Adéla Čejková  Činnosti investora při přípravě  

Fakulta stavební ČVUT v Praze  realizace rodinného domu 

38 

 

Vyhodnocení 

S partnerem jsme se tedy shodli na výše uvedených bodech ohledně přibližné lokality, typu 

nemovitosti a případných parametrů bytu nebo pozemku. Stále mi to však připadalo jako 

velký okruh hledání, a proto jsem sepsala 6 specifikací, které by mohly tento okruh zmenšit.  

Jedná se o kulturní vyžití v dané obci nebo jejím okolí, vzdálenost nemovitosti od místa 

pracoviště, bohatou okolní přírodu (cyklostezky, lesy, parky), soukromí (umístění 

nemovitosti dál od rušné silnice nebo středu obce), níže ceny a možnost volby dispozice a 

vzhledu stavby.  

Dle Fullerovy metody (metody párového porovnání) jsem si vytvořila tabulku, z které je 

zřejmé, které priority jsou pro nás nejdůležitější. Budu se jimi tedy řídit i při výběru 

vhodného stavebního pozemku nebo bytové jednotky.  

 

Obrázek 1 – Tabulka párového porovnání. Zdroj: tvorba autora. 

Nejdůležitější je tedy rychlá dostupnost do místa pracoviště, volba dispozice a vzhledu 

stavby a nízká cena. Méně důležitá je pak bohatá okolní příroda, soukromí a kulturní vyžití 

v okolí. Z celého průzkumu tedy vyplývá, že bych se měla soustředit na hledání nemovitosti 

za výhodnou cenu, v blízkosti Prahy, popř. Plzně, kde mám možnost volby vlastní dispozice 

a vzhledu stavby. Nemovitost by se také měla nacházet v nemalé vzdálenosti od přírody 

(lesy, cyklostezky, vodní plochy atd). Soukromí není tak důležité, tzn., že se můžu soustředit 

i na byt se zahradou nebo menší pozemek obklopený jinými pozemky. Nemovitost se také 

může nacházet i na vesnici, v které se nachází pouze malý obchod a mateřská a základní 

škola, jelikož pro nás kulturní vyžití není tak důležité.  
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Díky tomuto vyhodnocení se mohu soustředit na specifičtější výběr lokality a typu 

nemovitosti. V případě, že pro mě nebude rozhodující pozdější cenová analýza nebo 

porovnání výhod a nevýhod mezi rodinným domem a bytem, mohu tato kritéria později 

použít pro výsledné rozhodnutí. 

3.1.2 Analýza finančních možností 

Nyní bydlíme v nájemním bytě 2+kk o velikosti 50 m2, kde platíme měsíční nájemné 15 000 

Kč (10 000 Kč nájemné + 5 000 Kč záloha na služby). Byt je umístěn v panelovém domě 

v městské části Modřany na Praze 4. Modřany se nachází na jižním okraji Prahy, a proto se 

zde nájemné pohybuje trochu níže než ve středu města.  

Při stávající ceně nájemného bytu se nám oběma stále daří ušetřit malou část z výplaty, platit 

další výdaje jako jsou denní náklady na dopravu do místa pracoviště, potraviny, a hlavně 

občasné kulturní vyžití (sportovní aktivity, dovolená, restaurace, divadlo, atd.). Oba jsme se 

shodli na tom, že se tomto ohledu nechceme omezovat, a proto do nemovitosti chceme 

investovat stejnou nebo jen trochu vyšší měsíční splátkou, jako je právě ta stávající částka 

pronájmu. Zároveň si chceme být jisti, že i v případě ztráty zaměstnání jednoho z nás, 

nebude problém, aby nemovitost splácel pouze jeden z nás. Chceme mít tedy jistotu a 

nekupovat nemovitost na hraně našich finančních možností. 

Na nemovitost bychom si vzali hypotéku, kterou bychom chtěli splácet po dobu 30-ti let 

s fixací úrokové sazby 5 let. Maximální výše našich společných vlastních zdrojů je 820 000 

Kč. Dle měsíční splátky a celkového množství našich vlastních zdrojů jsem odhadovala, že 

si můžeme pořídit nemovitost do finanční částky 4 mil. Kč. Platili bychom tak o trochu vyšší 

měsíční splátku, než je stávající částka našeho nájemného a zároveň bychom byli schopni 

složit 20 % zapůjčené částky, kterou je nutné při hypotéce mít. 

Vytvořila jsem tedy odhadovou tabulku našich finančních možností, kde jsem použila 

výpočet hypotéky dle hypoteční kalkulačky na webové stránce zaloto.cz (33): 

Finanční možnosti dle zaloto.cz v lednu 2021: 

Stávající platba nájemného bez záloh na energie 10 000 Kč 

Hypoteční úvěr celkem 4 000 000 Kč 

Měsíční splátka po dobu 30 let 11 812 Kč 
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Z toho vlastní zdroje 20 % 800 000 Kč 

Zbývající částka 80 % 3 200 000 Kč 

Úrok 1,99 % 1 052 258 Kč 

Celkem bude zaplaceno 5 052 258 Kč1 

Tabulka 1 – Výpočet úrokové sazby. Zdroj: zaloto.cz (33). 

Výpočet na webové stránce je pouze orientační. Nepočítá s fixací úrokové sazby a RPSN, 

měsíční splátka se může později zvýšit. V lednu 2021 jsme si domluvili schůzku v bance, 

abychom zjistit, zda na hypotéku dosáhneme, a případě, že ano, jakou bychom obdrželi 

úrokovou sazbu. Vybrali jsme si Českou spořitelnu. U banky mám 12 let běžný účet a partner 

stavební spoření, předpokládala jsem, že bychom právě zde mohli obdržet výhodné 

podmínky. Hypoteční specialistka s námi prodiskutovala naše možnosti a předala nám 

orientační výpočet, viz Příloha 1.  

Finanční možnosti dle České spořitelny v lednu 2021: 

Stávající platba nájemného bez záloh na energie 10 000 Kč 

Hypoteční úvěr celkem 4 000 000 Kč 

Měsíční splátka po dobu 30 let 11 858 Kč 

Z toho vlastní zdroje 20 % 800 000 Kč 

Zbývající částka 80 % 3 200 000 Kč 

Úrok 1,99 % vč. RPSN 1 068 970 Kč 

Celkem bude zaplaceno 5 068 970 Kč2 

Tabulka 2 – Výpočet úrokové sazby. Zdroj: Česká spořitelna (34). 

Dle tabulky je tedy zřejmé, že se skutečný odhad liší pouze o RPSN. Později ještě může být 

nepatrný rozdíl ve výpočtu úrokové sazby vůči konkrétnímu termínu žádosti o hypotéku. 

Bylo nám však řešeno, že na úvěr 3,2 mil. Kč by dosáhl i jeden z nás, tudíž v samotném 

schválení by určitě nebyl problém. 

 
1 neuvažuje se změnou úrokové sazby po skončení fixace a s RPSN 
2 neuvažuje se změnou úrokové sazby po skončení fixace 
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Závěr 

Pokud si žadatel o hypotéku není jist, v které bance by získal nejvýhodnější úvěrovou sazbu 

a podmínky, doporučuji se obrátit přímo na finančního poradce. Poradce klientovi nabídky 

bank porovná a doporučí mu nejvýhodnější pro jeho účel žádosti. Já jsem si sama nabídky 

bank porovnala, ale zabralo mi to hodně času, finanční poradce dokáže toto porovnání 

zpracovat obratem. 

Po schůzce v bance jsem také došla k závěru, že v případě varianty vlastního bydlení 

v rodinném domě lze nejprve načerpat hypotéku na koupi samotného pozemku a později až 

na stavbu rodinného domu. Pokud bychom totiž chtěli čerpat hypotéku na pozemek i stavbu 

najednou, je nutné k tomu mít i hotový projekt rodinného domu, to je v případě vysoké 

poptávky po pozemcích takřka nemožné stihnout. Ve chvíli, kdy bychom se stavbou začali 

například až za 2 roky od koupě pozemku, můžeme tak ušetřit další peníze, které jsou potřeba 

pro složení části vlastních zdrojů a zapůjčenou částku úvěru pro stavbu rodinného domu 

zvýšit. Ve výsledku by to tedy byly dvě hypotéky s rozdílnými podmínkami.  

A na co si dát před samotnou žádostí pozor? Jelikož pracuji na hlavní pracovní poměr, 

důležitou informací pro banku bylo, že nejsem ve tříměsíční zkušební době nebo ve 

dvouměsíční výpovědní lhůtě a mám smlouvu na dobu neurčitou. V jiném případě je to pro 

banku rizikové a nemusí pak žadateli hypotéku schválit. Partner, který podniká pak musel 

doložit Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za poslední dvě zdaňovací období. Je dobré 

si proto předem zjistit, které dokumenty banka pro vypracování nabídky potřebuje a dostavit 

se připravený.  

Je také nutné podotknout, že od naší návštěvy České spořitelny se úroková sazba téměř 

zdvojnásobila. Česká národní banka zároveň oznámila, že od dubna 2022 zpřísní limity pro 

poskytování hypoték, poměr výše hypotéky se sníží z 90 % na 80 %. Zároveň také obnovila 

podmínku maximálního podílu splátky na měsíčním příjmu (35). Je tedy nutné sledovat 

aktuální informace.  

3.1.3 Analýza trhu 

Po určení kritérií jsem začala s analýzou trhu bytových jednotek a stavebních pozemků ve 

vzdálenosti do 40 km od centra Prahy. Pro analýzu jsem použila webovou stránku Odhad 
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zdarma (36). Data jsou aktuální k dubnu 2021. Určila jsem si 21 náhodných obcí, které 

v daném okolí znám a jsou mi sympatické. Těmito obcemi jsou: 

• Tuchoměřice, okres Praha-západ 

• Jeneč, okres Praha-západ 

• Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ 

• Jílové u Prahy (část obce Jílové u Prahy), okres Praha-západ 

• Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (část obce Brandýs nad Labem), okres Praha-

východ 

• Říčany (část obce Říčany), okres Praha-východ 

• Senohraby, okres Praha – východ 

• Beroun (část obce Beroun – město), okres Beroun 

• Chyňava (část obce Chyňava), okres Beroun 

• Tuchlovice (část obce Tuchlovice), okres Kladno 

• Brandýsek (část obce Brandýsek), okres Kladno 

• Zlonice (část obce Zlonice), okres Kladno 

• Kralupy nad Vltavou (část obce Kralupy nad Vltavou), okres Mělník 

• Kly (část obce Kly), okres Mělník 

• Benátky nad Jizerou (část obce Benátky nad Jizerou III), okres Mladá Boleslav 

• Milovice (část obce Milovice), okres Nymburk 

• Sadská, okres Nymburk 

• Český Brod (část obce Český Brod), okres Kolín 

• Týnec nad Sázavou (část obce Chrást nad Sázavou), okres Benešov 

• Bystřice (část obce Bystřice), okres Benešov 

• Nový Knín (část obce Nový Knín), okres Příbram 

V každé z výše uvedených obcí jsem vytvořila odhad tržní ceny bytové jednotky dle kritérií 

uvedených na webové stránce Odhad zdarma (36):  

• Bytová jednotka o dispozici: 3+kk 

• Obytná plocha bytové jednotky: 90 m2 

• Patro: přízemí 

• Výtah: ano 

• Staří bytového domu: novostavba 
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• Vlastnictví: osobní 

• Stav interiéru: užívaný 

• Příslušenství: zahrada o velikosti 50 m2, sklep, 1 venkovní parkovací stání 

Výslednou tržní cenu jsem vykreslila do mapy na obrázku 2. Vnitřek červeného kruhu 

vymezuje část Středočeského kraje, který je vzdálený do 40 km od centra Prahy. Čísla pak 

zobrazují přibližnou průměrnou cenu bytové jednotky s výše uvedenými kritérii v dané 

lokalitě v milionech Kč.  

 

Obrázek 2 - Vyznačení tržních cen bytů v mil. Kč v mapě Středočeského kraje. Zdroj: Český statistický úřad 

(37), Odhad zdarma (36), upraveno autorem. 

Dle předchozí kapitoly, která se věnovala našim finančním možnostem, bychom se tedy 

mohli soustředit spíše na vzdálenější západní část Středočeského kraje, a to okres Mělník, 

Kladno, určitou část okresu Beroun a možná Příbram. V určitých částech okresů Nymburk, 

Mladá Boleslav a Benešov se ceny pohybují o 400 až 600 tisíc nad naším rozpočtem, 

nevyřadila bych je tedy z možností, je možné, že by se i zde mohla vyskytnout výhodná 
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nabídka. Naopak ceny bytů v okrese Kolín, Praha – západ nebo Praha – východ se pohybují 

již výrazně nad naše finanční možnosti a mohu je tedy zcela vyřadit. 

Podobně jsem pokračovala i se stavebními pozemky. V každé z výše uvedených obcí jsem 

vytvořila odhad tržní ceny stavebního pozemku dle kritérií uvedených na webové stránce 

Odhad zdarma (36):  

• Celková plocha pozemku: 500 m2 

• Druh pozemku: stavební – bydlení 

• Dostupné inženýrské sítě: elektřina, voda, kanalizace (přípojka na pozemku) 

Výslednou tržní cenu jsem opět vykreslila do mapy na obrázku 3. Vnitřek červeného kruhu 

vymezuje část Středočeského kraje, který je vzdálený do 40 km od centra Prahy. Čísla pak 

zobrazují přibližnou průměrnou cenu stavebního pozemku s výše uvedenými kritérii v dané 

lokalitě v milionech Kč. 
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Obrázek 3 – Vyznačení tržních cen pozemků v mil. Kč v mapě Středočeského kraje. Zdroj: Český statistický 

úřad (37), Odhad zdarma (36), upraveno autorem. 

Dle našich finančních možností a odhadu stavby rodinného domu do ceny 2,1 milionů, 

bychom se tedy mohli soustředit na okresy Mělník, Mladá Boleslav, Benešov a určitou část 

okresu Beroun, Kladno, Nymburk a možná i Příbram. Ceny pozemků v ostatních okresech 

jsou již moc vysoké.  

Závěr 

Pokud bych tedy uvažovala o bytě v cenové relaci do 4 mil. Kč, dle odhadu tržních cen bytů 

ve vyznačeném okolí mám pravděpodobnost najít takový byt pouze v okrese Mělník nebo 

Kladno, konkrétně tedy v obci Kly a Zlonice. Z možností se nevylučuje ani obec Chyňava 

nebo Nový Knín, kde se byty pohybují jen mírně nad naším rozpočtem. V těchto obcích se 

však cena pozemků pohybuje také na nízké hranici. Pokud bych tedy dle výše uvedeného 

uvažovala o nákladech na stavbu rodinného domu v hodnotě 2,1 mil. Kč, mohu zvážit koupi 
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bytu i pozemku. Obě varianty by vyšly na 4 miliony Kč. V případě koupě pozemku můžeme 

navíc do zahájení stavby ušetřit další peníze. 

Dle Fullerovy metody je pro nás hlavním kritériem vzdálenost od místa pracoviště. 

V rozhodnutí mezi koupí bytu nebo pozemku by toto kritérium tedy nemělo žádný vliv. 

Druhým v pořadí byla však volba dispozice a vzhledu stavby. V tomto případě bych se zatím 

přikláněla k volbě koupě pozemku. 

3.1.4 Porovnání bytu a rodinného domu 

Krom obecných kritérií je třeba rozhodnout mezi bydlením v bytě a rodinném domě. Je také 

možno využít bodové metody s vahami a použít některá kritéria z Fullerovy metody (kritéria 

3, 4, 6, případně i kritérium 5).  

Výhody a nevýhody byly stanoveny formou porovnání a jsou uvedeny v tabulce 3 pro byt a 

v tabulce 4 pro rodinný dům. Tak mohu zjistit, jaké jsou mé preference a který typ 

nemovitosti pro mě tedy bude výhodnější. 

Byt 

Výhody Nevýhody 

Možnost okamžitého nastěhování Menší obytná plocha 

Nižší náklady na údržbu a energie Menší soukromí 

Snadnější a levnější vybavení bytu Omezení dle stanov SVJ 

- Menší zahrada a omezení jejího užití 

Tabulka 3 – Výhody a nevýhody bydlení v bytu. Zdroj: vlastní. 

U bytu je velkou výhodou možnost okamžitého nastěhování. Toto platí samozřejmě jen 

v případě, že se nejedná o koupi bytové jednotky, která je součástí ještě nedokončeného 

developerského projektu. V případě, že bych se tedy rozhodla pro koupi bytu, který je 

v dobrém stavu, znamená to, že se do něj můžeme ihned po koupi nastěhovat a odpadnou 

nám tak náklady za pronájem bytu. V případě, že by se splátka hypotéky a náklady na zálohy 

a energie v novém bytě cenově blížily ceně stávajícího pronájmu, nic by se pro nás téměř 

nezměnilo.  
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Za mě je však největší nevýhodou omezení v podobě dodržování stanov SVJ. Většina stanov 

omezuje vzhled zahrady a příslušenství na ní umístěné. Pokud bych tedy chtěla na zahradu 

umístit například objemnější vybavení pro relaxaci, musím tento dotaz vznést na schůzi SVJ, 

kde mi musí být požadavek schválen všemi členy. Zahrada může být také zatravněnou 

terasou, tzn., že se může nacházet na střeše 1.PP bytového domu. V tomto případě je nutné 

nejprve získat statický posudek. Zatravněná terasa může také omezovat možnosti pěstování 

rostlin, na střešní desce je pouze vymezená tloušťka ornice.  

Rodinný dům 

Výhody Nevýhody 

Možnost větší obytné plochy Časová náročnost na úklid a údržbu 

Volba vlastní dispozice a vzhledu domu Vyšší výdaje za vybavení domu 

Větší soukromí Vyšší náklady na energie 

Možnost přilehlé garáže Není možnost okamžitého nastěhování 

Pěstovaní plodin a květin - 

Tabulka 4 – Výhody a nevýhody bydlení v rodinném domě. Zdroj: vlastní. 

Velkou výhodou u novostavby rodinného domu je možnost výběru vlastní dispozice, 

velikosti a vzhledu. S tím se pojí i větší obytná plocha a možnost přilehlé garáže. 

Samozřejmě toto mohou omezovat regulativy dané obce, avšak je obecně známo, že se 

rodinný dům dá jednodušeji přizpůsobit vlastním požadavkům.  

Oproti tomu je velkou nevýhodou prodleva mezi koupí pozemku a samotným nastěhováním. 

Toto muže trvat 2-3 roky, a to v našem případě znamená platbu úvěru za pozemek a zároveň 

nájmu za stávající bydlení.   

Vyhodnocení 

Rodinný dům i byt mají každé své pro a proti. Pokud se však zaměřím na tři pro nás 

nejdůležitější kritéria dle párového porovnání, mohu vybrat to nejlepší řešení.  

Třetím nejdůležitějším kritériem pro nás byla nízká cena. Dle analýzy trhu jsem zjistila, že 

se cena bytu a koupě pozemku s pozdější výstavbou rodinného domu moc neliší. Znamená 

to tedy, že výběr pozemku nebo bytu neovlivňuje toto kritérium. 
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Hlavním kritériem pro výběr byla vzdálenost od místa pracoviště. Jako místo pracoviště 

jsem uvažovala hlavní město Prahu. Jelikož jsou většinou ceny pozemku a stavby rodinného 

domu v daných lokalitách cenově úměrné, typ nemovitosti tedy vzdálenost od místa 

pracoviště také neovlivňuje. 

Rozhodujícím kritériem je pro nás tedy to druhé v pořadí. Jedná se o možnost volby dispozice 

a vzhledu nemovitosti. V případě bytu je to většinou nemožné, a proto je v tomto ohledu 

lepší volbou koupě pozemku a stavba vlastního rodinného domu. Máme možnost volby 

vlastní dispozice, velikosti i vzhledu domu, s ohledem na regulativy územního plánu obce. 

Budu se tedy soustředit na hledání stavebního pozemku vhodného ke stavbě rodinného 

domu. 

3.2 Hledání na realitních webech 

Zprvu jsem se soustředila na hledání pozemku v okolí Prahy na webové stránce sreality.cz 

(38) a reality.idnes.cz (39). Hledání však nebylo tak jednoduché, jak jsem předpokládala. 

V okolí Prahy je tak velký zájem o koupi stavebních pozemků, že v okamžiku, kdy se na 

jedné z webových stránek objeví stavební pozemek vhodný kde stavbě rodinného domu, za 

rozumnou cenu a v dobré dostupnosti do Prahy, je problém se realitnímu makléři vůbec 

dovolat. Ve většině případů je během pár hodin pozemek stažen z webové stránky a makléř 

vyhlásí mezi desítky zájemců soutěž v podobě obálkové metody. Denně, po dobu 4 měsíců 

jsem však na stránkách trávila alespoň hodinu svého času, odepsala jsem na desítky inzerátů, 

účastnila jsem se desítek prohlídek a naučila se nespočet nových informací, které popíšu na 

třech vybraných případech. 

3.2.1 Pozemek v Benátkách nad Jizerou 

V polovině ledna 2021 mi přišla emailem nabídka (viz obrázek 4) na prodej pozemku v obci 

Benátky nad Jizerou od portálu idnes.reality.cz (39).  
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Obrázek 4 – Výstřižek nabídky inzerátu pozemku v Benátkách nad Jizerou z ledna 2021. Zdroj: e-mailová 

korespondence od reality.idnes.cz (39). 

Jednalo se o připravovaný developerský projekt nacházející se na severním okraji města. 

V inzerátu se objevoval tento text: „V rámci připravovaného projektu v Benátkách nad 

Jizerou vám nabízíme pozemek č. 26 s možností výběru ze dvou variant: 1. koupě jen 

zasíťovaného pozemku se všemi sítěmi, komunikacemi a osvětlením – vlastní výstavba 

rodinného domu. 2. výstavbu v pozdějším období dle svých potřeb a možností – výstavbu s 

námi prověřeným generálním dodavatelem. Náš systém je postavený na rezervaci zájmu. Na 

začátku pracujeme nejdříve s rezervací zájmu o projekt a rezervace pozemku se realizuje až 

po získání územního rozhodnutí. Na požádání poskytneme aktuální stav volných a 

rezervovaných pozemků. Předpokládaný termín předání je 3.čtvrtletí roku 2021“ (39). 

Cena za pozemek byla naprosto vyhovující a zároveň se jednalo o mnou velmi chtěnou 

lokalitu.  Nabídka mě tedy velmi oslovila, a proto jsem na ni ihned reagovala. Realitní makléř 

ze společnosti Euro Reality Plzeň mi však odepsal, že jsou již všechny pozemky 

rezervované. Zároveň uvedl do kopie emailu i zástupce developerské společnosti, která tento 

projekt realizovala.  

Jelikož zástupce developerské společnosti věděl o mém zájmu, zaslal mi koncem roku 

nabídku čtyř pozemků, které se náhle uvolnily. Obdržela jsem i současný plán rozmístění 



Adéla Čejková  Činnosti investora při přípravě  

Fakulta stavební ČVUT v Praze  realizace rodinného domu 

50 

 

parcel (viz Příloha 2), který se výrazně lišil oproti plánu původnímu. Nacházel se mezi nimi 

i pozemek č. 26, který díky změně rozmístění parcel změnil plochu z 600 m2 na 615 m2, 

tudíž se jeho cela zvýšila o 45 000 Kč. Bylo mi to trochu podezřelé, a proto jsem se dotázala, 

zda již bylo požádáno o územní rozhodnutí. Zástupce společnosti mi však na dotaz 

neodpověděl.  

Dle katastru nemovitostí (40) developerská firma ani nebyla majitelem pozemků, na kterých 

měl být projekt realizován. Napsala jsem tedy dotaz na pracovnici Městského úřadu 

v Benátkách nad Jizerou, která mi potvrdila, že developer pozemky neodkoupil od 

stávajících majitelů, ani nezažádal o potřebné povolení. Termín předání byl tedy nereálný. 

Později jsem na webové stránce modrastrecha.cz (41) našla nespočet kritických názorů 

klientů tohoto projektu, kteří tvrdili, že se termín předání stále posouvá a tím se posouvá i 

jejich stavba rodinného domu. Rozhodla jsem se tedy této nabídce raději vyhnout.   

Koncem října 2021 se opět inzerát objevil na webových stránkách sreality.cz (38). Nyní se 

jednalo o jiný pozemek, ovšem stejný projekt (viz obrázek 5).  
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Obrázek 5 - Výstřižek nabídky inzerátu pozemku v Benátkách nad Jizerou z října 2021. Zdroj: sreality.cz (38). 

Cena byla navýšena na 3 500 Kč/m2 a očekávaný termín územního rozhodnutí se posunul 

již na konec roku 2021. Rozhodla jsem se tedy opět kontaktovat obecní úřad v Benátkách 

nad Jizerou, zda se ohledně žádosti něco změnilo. Paní mi na email odpověděla: „Dobrý 

den, paní Čejková, u nás stále nikdo o nic nepožádal. Je to stejná situace, jako když jsme si 

spolu psaly minule“ (42).  

Ani dle katastru nemovitostí (40) nebyl pozemek dosud odkoupen od stávajících majitelů. 

Opět bylo zřejmé, že očekávaný termín územního rozhodnutí je nereálný.  

3.2.2 Pozemek v Jílovišti 

V únoru 2021 se na webové stránce sreality.cz (36) objevil inzerát (viz obrázek 6) stavebního 

pozemku o rozloze 460 m2 v obci Jíloviště, v okrese Praha-západ. Nabídku inzerovala 

realitní kancelář HVB Real Estate. 
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Obrázek 6 – Výstřižek nabídky inzerátu pozemku v Jílovišti z února 2021. Zdroj: sreality.cz (38). 

Inzerát mě moc zaujal. Cena byla přijatelná, jen velikost pozemku byla trochu menší, než 

byly naše představy. Jeho umístění vůči hlavnímu městu bylo však tak nadstandartní, proto 

se v tomto ohledu dalo na menší plochu přistoupit.  

Po pár hodinách od zaslání mé poptávky mě kontaktovala paní makléřka. Po telefonu byla 

moc milá a odpověděla i na mé otázky: 

• Jaké je maximální procento zastavěnosti pozemku? – 30 %. 

• Je příjezdová komunikace na pozemek obecní? – Ano. 

• Je na pozemku možné postavit rodinný dům se sedlovou střechou, o zastavěné ploše 

130 m2? – Ano. 

Jelikož mi nebylo řečeno nic, co by mohlo bránit ve výstavbě rodinného domu, domluvila 

jsem si s paní makléřkou prohlídku pozemku.  

Než k samotné schůzce došlo, rozhodla jsem si všechny údaje prověřit. Zjistila jsem, že se 

jedná o pozemek č. 169/17 v katastrálním území Jíloviště a okolní komunikace opravdu 
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vlastní obec Jíloviště. Následně jsem si na obecních webových stránkách našla územní plán 

dané obce (viz obrázek 7) (43).  

 

Obrázek 7 – Výstřižek z Koordinačního výkresu územního plánu obce Jíloviště. Zdroj: Oficiální stránky Obec 

Jíloviště (43). 

Ve výkresové části jsem se dozvěděla, že se jedná o pozemek umístěný v oblasti SV (plochy 

smíšené obytné – venkovské) a P1 (plochy přestavby). Když jsem si však otevřela textovou 

část územního plánu (viz obrázek 8) (44), překvapilo mě, že fakta od paní makléřky byla 

nepravdivá. 
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Obrázek 8 – Výstřižek z Textové části územního plánu obce Jíloviště. Zdroj: Oficiální stránky Obec Jíloviště, 

upraveno autorem (44). 

Dle regulativu není možno stavět rodinný dům na pozemku menším jak 800 m2. Rozhodla 

jsem se ještě kontaktovat paní místostarostku obce, která mi tento fakt potvrdila. Pozemek 

je tedy v záměru stavby rodinného domu bezcenný.  

Když jsem poté telefonicky kontaktovala paní makléřku a sdělila jí, že podává klientům 

mylné informace, tvrdila mi, že jsou její informace pravdivé a špatně informovaná jsem já. 

O hodinu později v inzerátu však přibyla věta: „Na pozemku nelze stavět rodinný dům“. 

Cena nebyla změněna.  

Od této chvíle jsem si byla jista, že každý pozemek, o který budu mít v budoucnu zájem, 

zkonzultuji s obecním úřadem. Neměli by však tyto informace prověřovat realitní makléři, 

kteří si za tuto službu účtují provize? Opravdu poptávka pozemků tak moc převýšila 

nabídku, že se realitní makléři nemusí snažit prověřovat všechny informace a nechají to tak 

na zájemci? Zajímala mě odpověď na tyto otázky, a tak jsem skrz realitní weby hledala dál. 
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3.2.3 Pozemek v Chrásti nad Sázavou 

Na začátku března 2021 jsem opět na webové stránce sreality.cz (38) narazila na krásný 

pozemek v dostupné vzdálenosti od Prahy. Pozemek se nacházel v obci Týnec nad Sázavou, 

v části obce Chrást nad Sázavou. Fotky mě tak moc zaujaly, že jsem se rozhodla projevit o 

něj vážný zájem. 

 

Obrázek 9 - Fotografie focená z jižní části pozemku v Chrásti nad Sázavou. Zdroj: sreality.cz (38). 

 



Adéla Čejková  Činnosti investora při přípravě  

Fakulta stavební ČVUT v Praze  realizace rodinného domu 

56 

 

 

 

Obrázek 10 – Fotografie focená ze severní části pozemku v Chrásti nad Sázavou. Zdroj: sreality.cz (38). 

Inzerát byl sdílený realitní makléřkou zastupující realitní kancelář RE/MAX. Paní makléřku 

jsem ihned kontaktovala pomocí emailu a čekala jsem na zpětnou vazbu. 

Po pár hodinách jsem obdržela odpověď. Paní makléřka poskytovala dokonce webovou 

stránku (45) se všemi doklady, fotografiemi, video prezentací a údaji, které klienta mohou 

zajímat (viz obrázek 11). Byla zde informace o vzniku pozemku rozdělením většího 

pozemku na dvě části. Dále dokumenty ohledně souhlasu úřadu s dělením pozemku a 

geometrický plán s údaji o novém parcelním čísle 4019/2. Byla zde dokonce možnost online 

rezervace prohlídky pozemku, a tak jsem ji hned vytvořila.  
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Obrázek 11 – Výstřižek popisu pozemku v Chrásti nad Sázavou. Zdroj: RY REALITY (45).  

Dle popisu má pozemek možnost napojení na inženýrské sítě ve vedlejší obecní komunikaci. 

Jeho okolí nabízí soukromí a zároveň všechny námi požadované služby. Mimo to má velkou 

rozlohu a nadstandartní možnost zastavění 45 %, s podmínkou vyřešeného parkování na 

pozemku. Tato informace však nebyla úplně přesná. Vyhledala jsem si územní plán obce 

(viz obrázek 12) (46), v kterém je vyznačeno ochranné pásmo železnice nacházející se 

v těsné blízkosti pozemku. 
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Obrázek 12 – Výstřižek z Koordinačního výkresu územního plánu obce Týnec nad Sázavou. Zdroj: Týnec nad 

Sázavou, web města, upraveno autorem (46). 

Toto pásmo prochází téměř středem pozemku, tudíž se v jeho spodní části nesmí stavět. 

Tento fakt mi potvrdila i železniční správa.  

Další informaci, kterou se v popisu nenalezla, byla ohledně záplavové zóny. Pozemek se 

nachází blízko řeky Sázavy, a proto jsem si na webu heis.vuv.cz (47) ověřila, že leží mimo 

záplavové území. Na základě předchozí zkušenosti jsem také všechny skutečnosti z popisu 

prokonzultovala s obecním úřadem v Týnci nad Sázavou a byly mi potvrzeny. 

Nevýhodou pozemku byla tedy jeho svažitost a omezení budoucího umístění domu. 

Nicméně byla omezená i jeho koupě, a to podmínkou prodeje formou nejvyšší nabídky tzv. 

obálkové metody. I přes tyto nevýhody jsem měla o pozemek stále velký zájem. Ovšem i 

stávající cena pozemku byla téměř na naší hraně finančních možností. Rozhodla jsem se tedy 

paní makléřku ještě jednou kontaktovat a zjistit, zda je počet zájemců vysoký a zda máme 

šanci s i menším finančním příhozem. V emailu jsem uvedla, jak moc velký zájem o 

pozemek mám, ale v případě více zájemců mám možnost nabídnout maximálně 2,2 milionů 

Kč. Paní mi obratem odpověděla a doporučila mi účast na již domluvené prohlídce pozemku. 

Zároveň mě uklidnila tím, že spousta zájemců nabídne pouze shodnou částku a určitě 

bychom to tedy měli zkusit.  
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V ten samý den prohlížel novinky na realitních webech i můj partner a nezávisle na mně na 

tento inzerát také odpověděl. Paní makléřka partnerovi v odpovědi přeposlala můj osobní 

email směřovaný pouze pro ni. Obsahem emailu byla nejen budoucí nabízená částka v 

soutěži, ale také moje osobní údaje vč. jména, telefonního čísla a emailové adresy. 

Neexistovala však jediná skutečnost, která by mezi námi upozorňovala na nějakou spojitost. 

Přeposlala to tedy i dalším zájemcům? Je to forma taktiky, jak pozemek prodat za vyšší 

cenu? Prohlídky jsme se zúčastnili, a paní vysvětlili, čeho se dopustila. Nejen, že nám 

znemožnila účast v soutěži, jelikož pravděpodobně všichni účastníci věděli hodnotu naší 

nabídky, ale jednalo se tak i o hrubé porušení GDPR vůči mé osobě.  

Mohu tedy usoudit, že ani po druhé zkušenosti jsem neměla z realitní kanceláře pozitivní 

dojem. Soutěže jsme se nakonec zúčastnili a nabídli 2,2 mil. Kč. Bohužel jsme neuspěli a 

vyhrála to nabídka vyšší.  

Závěr 

Všem lidem, kteří se nachází nebo budou nacházet v podobné situaci, doporučuji, aby si 

všechny informace o pozemku pečlivě zkontrolovali a prověřili. Stávající doba se vyznačuje 

vysokou poptávkou po nemovitostech a v mnoha případech se realitní makléři ani nesnaží 

získat všechny důležité údaje, vědí totiž, že se nemovitost prodá i tak. Před samotnou koupí 

tedy doporučuji zavolat na příslušný obecný úřad a prověřit si, zda je pozemek určený ke 

stavbě rodinného domu, má možnosti napojení na inženýrské sítě a zda není omezen 

nějakými regulativy. Tyto informace se dají vyčíst i z územního plánu. Doporučuji si také 

na webu katastru nemovitostí ověřit, zda není pozemek zatížen nějakým věcným právem. 

Nezabere to moc času a zaručí to jistotu té správné koupě. 

3.3 Kontaktování přímých majitelů 

Jelikož jsem hledáním přes realitní weby nebyla nějakou dobu úspěšná, rozhodla jsem se 

také kontaktovat přímé majitele nezastavěných pozemků. Po návštěvě přátel ve městě 

Benátky nad Jizerou jsem se rozhodla hledat tam. Město mi bylo velmi sympatické a ceny 

pozemků se na kraji města nepohybovaly moc vysoko.  

Otevřela jsem si webovou stránku google.cz/maps (48), katastr nemovitostí (40) a územní 

plán obce Benátky nad Jizerou (49). Dle satelitní mapy jsem našla 10 volných parcel 
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v katastrálním území Staré Benátky a dále jsem si ověřila v územním plánu, zda jsou to 

stavební pozemky určené ke stavbě rodinného domu, které mají možnost napojení na 

inženýrské sítě. Zkontrolovala jsem, jestli se nenacházejí v záplavové zóně, nevede přes ně 

žádné nadzemní elektrické vedení nebo jiné ochranné pásmo. Následně jsem tyto parcely 

našla na stránkách katastru nemovitostí a vyřadila ty, které jsou omezeny nějakým věcným 

právem (věcným břemenem, zástavním, nájemním či překupním právem).  

Ve výsledku jsem tedy měla 6 volných parcel. Všechny majitele těchto parcel jsem 

kontaktovala pomocí dopisu zaslaného na adresu trvalého bydliště. V dopise jsem projevila 

zájem o jejich pozemek, následně nabídla cenu mezi 2500-3000 Kč/m2 a uvedla své telefonní 

číslo a email. Cena mi přišla adekvátní, jelikož inženýrské sítě nebyly dotaženy až na 

pozemky, byly pouze v přilehlých komunikacích, což obnáší další finanční výdaje. Vytvořila 

jsem si tabulku (viz tabulka 5) obeslaných parcel a čekala, zda se někdo ozve nazpět. 

Číslo parcely Datum odeslání 

poptávky 

Odpověď majitele Zájem o prodej 

parcely 

891/1 15.3.2021 Ano Ne 

891/7 15.3.2021 Žádná reakce - 

891/9 15.3.2021 Žádná reakce - 

891/12 15.3.2021 Žádná reakce - 

891/18 15.3.2021 Žádná reakce - 

891/19 15.3.2021 Žádná reakce - 

Tabulka 5 – Přehled kontaktovaných parcel v Benátkách nad Jizerou. Zdroj: vlastní. 

Bohužel se mi ozvala pouze majitelka pozemku 891/1, která neměla o prodej pozemku zájem 

z důvodu budoucího přepisu na svá vnoučata. Zároveň mi sdělila, že během posledních 

dvanácti měsíců dostala podobných dopisů 13. Tato informace mi potvrdila, že zájem o 

stavební pozemky v okolí Prahy je opravdu obrovský.  

Podobně jsem se později zaměřila i na volné parcely v okolí Mělníka, Slaného a Berouna. 

Bohužel neúspěšně.  
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Závěr 

Dle mého názoru si většina majitelů volné pozemky nechávají pro své potomky nebo si je 

ponechávají jako formu úschovy peněz. Pokud by někdo takový pozemek měl a chtěl by ho 

prodat, udělá to. Je možné, že kdybych v této formě poptávky pokračovala, časem bych třeba 

měla štěstí a kontaktovala někoho, kdo již delší dobu o prodeji uvažuje, avšak se k tomu 

ještě nedostal, tato pravděpodobnost je ale velmi nízká.  

3.4 Kontaktování obcí 

Jak jsem již zmínila v teoreticko-metodologické části i obce občas nabízejí pozemky 

k prodeji. Většinou se jedná dokonce o koupi pozemku za nižší cenu než od realitní kanceláře 

nebo od přímého majitele. Vybrala jsem si tedy 36 obcí v okrese Praha-západ a Mělník, které 

leží v přívětivé vzdálenosti od centra hlavního města a zároveň se tam ceny pozemků 

nepohybují moc vysoko. Vybrané obce jsem si následně vyznačila do mapy.  
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Obrázek 13 – Vyznačení kontaktovaných obcí v okrese Praha-západ v mapě Středočeského kraje. Zdroj: 

wikipedia.org, upraveno autorem. 
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Obrázek 14 – Vyznačení kontaktovaných obcí v okrese Mělník v mapě Středočeského kraje. Zdroj: 

wikipedia.org, upraveno autorem. 

Zprvu jsem navštívila webovou stránku každé z obcí. Některé z nich měly na webové stránce 

vyvěšenou úřední desku, a proto jsem zkontrolovala, zda obec nenabízí stavební pozemky 

k prodeji. V případě, že jsem tuto informaci nedohledala, odeslala jsem na obecní email 

poptávku. 

Odpověď jsem obdržela od každé z obcí, ale pouze obec Tišice nabízela v dané chvíli prodej 

obecních pozemku.  

Jednalo se o záměr prodeje tří pozemků parcelních čísel 643/7, 643/8 a 643/9 v katastrálním 

území Kozly u Tišic. Pozemky byly vhodné pro stavbu rodinného domu. Dle mapy bylo 

zřejmé, že pozemky leží na území, kterým prochází vedení vysokého napětí. Na obecních 

webových stránkách (50) jsem si nastudovala územní plán, kde jsem zjistila, že je možnost 

připojení na inženýrské sítě v přilehlé komunikaci. V textové části (50) jsem se dočetla 

možnosti stavby rodinného domu o maximální zastavěné ploše 30 % z plochy pozemku. 
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Navštívila jsem i stránky heis.vuv.cz (47), abych vyloučila polohu pozemků v záplavové 

zóně. Následně jsem kontaktovala zaměstnankyni místního úřadu, abych obdržela informace 

o postupu koupě a ochranném pásmu vedení.  

Paní ihned reagovala a zaslala mi výkres všech ochranných pásem (viz Příloha 3) a možností 

umístění staveb a také pozvánku k účasti v nabídkovém řízení. Prodej tedy probíhal formou 

obálkové metody. Zájemce se mohl přihlásit do nabídkového řízení písemnou přihláškou v 

českém jazyce, v níž uvedl: kontaktní údaje, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo, datum 

narození a navrženou cenu za pozemky. Minimální ceny za m2 byly pak stanoveny takto: 

• p.č. 643/7 o výměře 1400 m² - 1 700,-Kč/m²; 

• p.č. 643/8 o výměře 1112 m² - 1 700,-Kč/m²; 

• p.č. 643/9 o výměře 1071 m² - 1 500,-Kč/m² (51). 

Zájemce pak mohl odeslat nebo přinést nabídku v zalepené obálce označené jako „Cenová 

nabídka, p.č. 643/7, 643/8, 643/9 v k.ú. Kozly u Tišic – neotvírat“. Termín byl stanoven 

do 29.3.2021 do 9.00 hodin na Obecním úřadu Tišice (51).  

Velké množství ochranných pásem mě ovšem odradil, a proto jsme se nakonec s partnerem 

soutěže neúčastnili.  

Závěr 

Pokud mají obce v úmyslu prodat obecní pozemky, umístí nabídku na úřední desku. Úřední 

deska je většinou přímo na webových stránkách obce. Obepisování obcí by mi mohlo 

pomoci pouze v tom, abych se dozvěděla, že obec takový úmysl plánuje. V tomto ohledu 

však doporučuji webovou stránku edesky.cz (52), která zobrazuje přehled dat z 

elektronických úředních desek obcí v České republice. Po vytvoření přihlašovacích údajů si 

může přihlášený nastavit i hlídacího psa na konkrétní předmět hledaní, např. záměry prodeje 

pozemků v určité obci nebo kraji. Novinky pak chodí pravidelně na e-mailovou adresu. 

I přes to, že jsem nenašla žádný vhodný obecní pozemek, byla jsem mile překvapena 

z rychlých reakcí obecních úřadů na mé e-maily a vstřícný přístup. 
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3.5 Nalezení toho správného pozemku 

Po vytrvalém a neúspěšném hledání pozemku v okolí Prahy jsem plynule přešla k druhé 

variantě, a to hledání v okolí města Plzeň. Zkombinovala jsem všechny výše uvedené 

systémy hledání, až jsem konečně 21.4.2021 nalezla ten správný inzerát na webové stránce 

sreality.cz (viz obrázek 15) (38).  

 

Obrázek 15 - Výstřižek nabídky inzerátu pozemku v Trnové. Zdroj: sreality.cz (38). 
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Obrázek 16 – Fotografie pozemku v Trnové. Zdroj: sreality.cz (38). 

 

Obrázek 17 - Letecká fotografie pozemku v Trnové. Zdroj: sreality.cz (38). 

Jedná se o parcelu č. 68/4 v obci Trnová, v okrese Plzeň-sever. Trnová je vzdálena přibližně 

19 km od centra Plzně, s kterým má zároveň přímé autobusové spojení. V obci se nachází 

základní i mateřská škola, pizzerie a obchod s potravinami. Mimo to sousedí s městem Horní 

Bříza, které má velkou občanskou vybavenost. Cena i poloha pozemku pro nás byla 

vyhovující. Vodovodní, kanalizační a elektrická přípojka se nacházejí v přilehlé komunikaci 

a napojení na plynovod přímo na pozemku. Pozemek se nenachází v záplavové oblasti, je 
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rovinatý, obdélníkového tvaru s jižní orientací. Zastavěnost pozemku je 30 %, s možností 

stavby rodinného domu o dvou nadzemních podlažích. Vzhled domu není také nijak omezen. 

Jediným problémem je věcné břemeno vedení vodovodního a plynového potrubí (viz 

obrázek 18).  

 

Obrázek 18 – Plán věcného břemene vedení vody a plynu na pozemku v Trnové. Zdroj: e-mailová 

korespondence od realitního makléře firmy JV Reality. 

Dle výkresu tedy vyšrafovaná část patří do ochranného pásma. Toto by však stavbu 

rodinného domu nemělo nijak omezovat. Vlastníkem potrubí je majitel sousedního 

rodinného domu. Shodou okolností je to příbuzný mé kamarádky, který mi vysvětlil, že 

potrubí vede přímo na hranici pozemku. Mimo to pán obci, její obyvatele i okolí velmi 

vychvaloval, čímž jsem zároveň obdržela další příznivou informaci. 

Pozemek prodávala realitní kancelář JV Reality, s jejímž realitním makléřem jsem si 

domluvila prohlídku ještě tentýž den. Okolí i pozemek se nám moc líbily, pan makléř měl 

nastudovaná všechna fakta, a proto jsme se rozhodli pro ústní rezervaci, která byla platná do 

26.4.2021.  

Ústní rezervaci jsme potvrdili již 23.4.2021 a čekali jsme na zaslání návrhu rezervační 

smlouvy. 
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3.5.1 Rezervační smlouva 

Ihned po potvrzení koupě jsem byla požádána o zaslání osobních údajů obou kupujících, 

tedy mě a mého partnera a volby platby rezervačního poplatku. Následně mi byl elektronicky 

zaslán návrh rezervační smlouvy viz Příloha 4. Smlouva obsahovala všechny důležité údaje: 

• osobní údaje o kupujícím, prodávajícím a zprostředkovateli; 

• předmět rezervace (parcelní číslo, katastrální území, číslo LV, dotčený katastrální 

úřad); 

• celkovou kupní cenu; 

• termín podpisu kupní smlouvy; 

• výše rezervačního poplatku a způsob a termín jeho úhrady; 

• další ujednání (seznámení se skutečným stavem pozemku, pokuty, podrobnosti o 

způsobu úhrady kupní ceny atd); 

• prostor pro datum, místo a podpis obou stran. 

Nebyl jediný důvod obsah smlouvy připomínkovat, a tak jsme ji oba s partnerem podepsali. 

Kopii jsem odeslala na emailovou adresu realitního makléře. Vše jsme vyřídili elektronicky. 

Byla jsem ze strany realitní kanceláře ujištěna, že to u tohoto druhu smlouvy není dle zákona 

problém.  

Po podpisu zprostředkovatele jsem převedla rezervační poplatek na uvedený bankovní účet 

realitní kanceláře. Dostala jsem informaci, že se jedná o seriózní realitní kancelář, a tak jsem 

nepožadovala smlouvu o advokátní úschově rezervačního poplatku. Poplatek ve výši 50 000 

Kč nebyl součástí kupní ceny a okamžikem uzavření kupní smlouvy se stává odměnou 

zprostředkovatele. Pokud by ovšem nedošlo k podpisu kupní smlouvy do 31.5.2021, stal by 

se poplatek pokutou za nedodržení podmínek rezervační smlouvy. V pátém odstavci 

smlouvy se však vyskytuje informace, že pokud je tato smlouva uzavřena mimo prostory 

obvyklého podnikání zprostředkovatele, má strana budoucího kupujícího právo od smlouvy 

do 14 dní odstoupit bez udání důvodů a obdržet tak poplatek nazpět. Zprostředkovatel však 

může požadovat náklady za již poskytnuté služby.  
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Závěr 

Před samotným podpisem rezervační smlouvy bych v případě hypotečního úvěru 

doporučila, aby měl budoucí kupující předběžně schválené financování. Rezervační 

poplatek je závazný, a pokud budoucí kupující po zaslání poplatku zjistí, že na úvěr 

nedosáhne, prodávající mu nemá povinnost rezervační poplatek vrátit.  

Dále doporučuji, aby si klient nechal realitní kanceláří zaslat i návrh kupní smlouvy. 

V případě, že by se ve smlouvě nacházely právní vady vyhne se opět klient případným 

potížím s řešením navrácení rezervačního poplatku. Já jsem v tomto směru udělala chybu a 

požádala jsem o ni až po uhrazení rezervačního poplatku. 

Pokud klient zároveň dostatečně nerozumí všem smluvním podmínkám, je rozumné, aby 

obsah smlouvy probral s odbornou osobou. Touto osobou může být například právník nebo 

někdo, kdo má s těmito druhy smluv zkušenost. Budoucí kupující se tak může vyhnout 

případnému podvodu a zároveň být poučen o dalším postupu jednání.  

3.5.2 Financování 

Zprvu jsem si byla jista financováním v podobě hypotečního úvěru. Od začátku roku, kdy 

jsem s bankou úvěr řešila, se ovšem úroková sazba poměrně zvýšila, a proto nám můj otec 

nabídl bezúročnou půjčku v podobě 600 000 Kč. Porovnala jsem si tedy možnosti, abych 

zjistila, co je výhodnější. 

Varianta A 

Partner (M) měl našetřeno 600 000 Kč, které byl schopný investovat. Já (A) mohla 

investovat 220 000 Kč, s tím, že jsem již zaplatila 50 000 Kč za rezervační poplatek. Otec 

mi nabídl bezúročnou půjčku 600 000 Kč s dobou splácení 86 měsíců. Chybělo nám tedy 

100 000 Kč do celkové kupní ceny pozemku. Partner poptal nabídky půjček tří bank, s tím, 

že nejvýhodnější byla banka Airbank, která mu nabídla spotřebitelský úvěr 100 000 Kč 

s úrokem 5 %, po dobu splácení 21 měsíců. Vše jsem promítla do tabulky 6. 
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Částka za 

pozemek 

Zdroj Celkový 

úrok 

Měsíční 

splátka 

Doba 

splácení 

Náklady 

celkem 

50 000 Kč  Úspory (A) - - - 50 000 Kč 

170 000 Kč Úspory (A) - - - 170 000 Kč 

600 000 Kč Půjčka od otce 0 Kč 6 977 Kč 86 měsíců 600 000 Kč 

600 000 Kč Úspory (M) - - - 600 000 Kč 

100 000 Kč Spotřebitelský 

úvěr od banky 

5 000 Kč 5 000 Kč 21 měsíců 105 000 Kč 

1 520 000 Kč - 5 000 Kč 11 977 

Kč 

86 měsíců 1 525 000 

Kč 

Tabulka 6 – Přehled financování varianty A. Zdroj: vlastní.  

Součtem by tedy byla splátka 11 977 Kč po dobu 21 měsíců a splátka 6 977 po dobu zbylých 

65 měsíců. Ve výsledku bychom zaplatili pouhých 5 000 Kč navíc oproti kupní ceně 

pozemku. 

Varianta B 

Jako druhou variantou jsem uvažovala hypoteční úvěr. Použila jsem tedy opět hypoteční 

kalkulačku na webové stránce zaloto.cz (33), která zobrazuje pouze odhad na hypotečním 

trhu. Jelikož je naším cílem splatit částku co nejdříve, zvolila jsem měsíční splácení po dobu 

7 let a 50 % vklad vlastních zdrojů. Protože chceme začít se stavbou rodinného domu až ve 

výhledu 2-3 let, chceme teď investovat velkou část našich úspor a splatit pozemek co 

nejdříve. Vše jsem promítla do tabulky 7. 
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Částka za 

pozemek 

Zdroj Celkový 

úrok 

Měsíční 

splátka 

Doba 

splácení 

Náklady 

celkem 

50 000 Kč Úspory (A) - - - 50 000 Kč 

150 000 Kč Úspory (A) - - - 150 000 Kč 

585 000 Kč Úspory (M) - - - 585 000 Kč 

735 000 Kč Hypotéka 53 004 Kč 9 381 Kč 84 měsíců 788 004 Kč 

1 520 000 Kč - 53 004 Kč 9 381 Kč 84 měsíců 1 573 004 

Kč3 

Tabulka 7 – Přehled financování varianty B. Zdroj: zaloto.cz (33) a vlastní.  

Dle tabulek je zřejmé, že je výhodnější varianta A. Na variantě B bychom zaplatili o 48 004 

Kč více. Nabídka banky by se nejspíš trochu lišila oproti hypoteční kalkulačce. Je nutné také 

uvážit, že kalkulačka nepočítá se změnou úrokové sazby po skončení fixace a s RPSN, tudíž 

by se cena ještě výrazně zvýšila. Zvolila jsem tedy variantu A. 

Závěr 

Myslím si, že se v určité situaci hypoteční úvěr vyplatí. Ovšem v případě, že má kupující 

nemovitosti možnost půjčky od rodičů nebo někoho, s kým sdílí naprostou důvěru, je to 

obrovská výhoda. V případě, že se klient dostane do potíží se splácením hypotéky, banky 

jsou většinou nekompromisní, však s rodinou se dá většinou domluvit. Může tak dosáhnout 

klidnějšího pocitu. Naopak pokud z nějakého důvodu našetří více peněz, může půjčku splatit 

předčasně bez poplatků. Půjčka je navíc bezúročná, což ušetří spoustu peněz, které by jinak 

byly vynaloženy za úroky a poplatky bance.  

3.5.3 Kupní smlouva a smlouva o úschově finančních prostředků 

Návrh kupní smlouvy jsem obdržela 17.5.2021 a opět obsahovala všechny důležité údaje: 

• osobní údaje o kupujícím, prodávajícím a zprostředkovateli;  

• podrobné údaje o pozemku (parcelní číslo, katastrální území, výměra v m2, číslo LV, 

dotčený katastrální úřad a věcné břemeno; 

• údaje o bankovním účtu držitele úschovy finančních prostředků; 

 
3 neuvažuje se změnou úrokové sazby po skončení fixace a s RPSN 
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• výše kupní ceny a lhůta pro její zaslání do úschovy; 

• způsob financování; 

• výše pokuty při zpoždění platby; 

• seznámení s povinností o přiznání k dani z nemovitosti;  

• seznámení s povinnostmi ohledně platby; 

• prostor pro datum, místo a podpis všech stran. 

S pomocí kolegyně, která pracuje na obchodním oddělení developerské společnosti, jsem ke 

smlouvě připojila vlastní připomínky (viz Příloha 5). Nejednalo se o nic závažného, krom 

informace, že jako kupující kupujeme uvedenou nemovitost se všemi jejími součástmi a 

příslušenstvím. Při prohlídce pozemku se na něm nacházela pouze dřevěná konstrukce 

houpačky a plastový kryt na ukládání kompostu. Požádala jsem tedy realitní kancelář o 

specifikaci tohoto příslušenství. 

Realitní makléř na všechny mé připomínky přistoupil. Z věty, s kterou jsem nesouhlasila, 

slova „včetně příslušenství“ vymazal a ponechal pouze nemovitost.  

Společně s kupní smlouvou jsem obdržela i návrh smlouvy o advokátní úschově finančních 

prostředků. Stejně jako u kupní smlouvy jsem k ní měla nějaké připomínky (viz Příloha 6). 

Realitní makléř mi opět vyšel vstříc. Mimo to smlouva obsahovala všechny důležité údaje: 

• osobní údaje o kupujícím, prodávajícím, držiteli úschovy a zprostředkovateli;  

• stručný obsah údajů o pozemku z kupní smlouvy (parcelní číslo, katastrální území, 

číslo LV, dotčený katastrální úřad); 

• údaje o bankovním účtu držitele úschovy finančních prostředků; 

• výše kupní ceny a lhůta pro její zaslání do úschovy; 

• další práva a povinnosti všech zúčastněných stran; 

• prostor pro datum, místo a podpis všech stran.  

Podpis obou smluv byl domluven na 25.5.2021 v sídle realitní kanceláře. Zúčastnila jsem se 

ho já a můj partner za stranu kupující, prodávající, realitní makléř zastupující realitní 

kancelář a advokátka zodpovědná za advokátní úschovu.  
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V pondělí 28.5.2021 jsem pomocí bankovního převodu zaslala celkovou částku na uvedený 

bankovní účet a následně jsem od advokáta obdržela potvrzení o zaplacení kupní ceny na 

účet úschovy.  

Závěr 

Stejně jako u rezervační smlouvy bych kupujícímu doporučila asistenci odborné osoby, která 

kupní smlouvu i smlouvu o úschově zkontroluje a ověří jejich čestnost. Zároveň by si měl 

každý pečlivě zkontrolovat své osobní údaje a údaje o prodávané nemovitosti.  

3.5.4 Předání 

Ve chvíli, kdy byly realitní kanceláří odevzdány všechny podklady o převodu vlastnictví na 

Katastrálním úřadě pro Plzeňský kraj, obdržela jsem příkaz k úhradě správního poplatku ve 

výši 2 000 Kč. Po přijetí poplatku úřadem se již čekalo na samotný převod. 

V červnu jsme se stali oficiálními majiteli a mělo proběhnout předání pozemku. S panem 

makléřem jsem se domluvila, že předávací protokol podepíšeme na dálku, pouze využitím 

emailové korespondence. Následně mi byl zaslán Protokol o předání předmětu převodu (viz 

Příloha 7). Dokument byl již podepsaný předávajícím. 

Jela jsem se tedy s partnerem ujistit, že je pozemek vyklizený dle podmínek předávacího 

protokolu. Na pozemku se však nově nacházela suť, cihly, dřevěná prkna a další nepořádek. 

I po žádostech realitní kanceláře o vyklizení pozemku jsem bohužel neuspěla a pozemek 

jsme s partnerem museli vyklidit sami, na vlastní náklady. Jelikož nebyla splněna podmínka 

uvedená v odstavci II. předávacího protokolu, protokol jsme nepodepsali.  

Závěr 

Zásadní chybou, které jsem se dopustila, bylo, že jsem přistoupila na vzdálené předání 

nemovitosti. Pokud bychom se sešli na místě, možná by se realitní makléř o zajištění úklidu 

pokusil. Kupující se však ve chvíli předání nachází v situaci, kdy za nemovitost již zaplatil 

a nemá moc možností, jak se domáhat nápravy. Vše jde samozřejmě řešit soudním sporem, 

jelikož nebyly dodrženy podmínky smlouvy. Dle mého názoru by se do soudního sporu 

ovšem pustil málo kdo.  
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I přes to, že byl celý průběh koupě v úplném pořádku, z finálního chování realitní kanceláře 

jsem byla zklamaná a považuji to za nesolidní.   

3.5.5 Podklady pro povolování stavby 

Formuláře a seznam podkladů pro povolení staveb rodinných domů se řídí vyhláškou 

503/2006 Sb., avšak vzhledem k místním poměrům se může počet vyhotovení projektové 

dokumentace a jejích příloh, a také počet stanovisek dotčených orgánů mírně lišit. Podklady 

tedy závisí na obci, ve které se pozemek nachází, na blízkém okolí, existenci okolních sítí a 

mnoha dalších parametrech. Nejpraktičtějším řešením je kontaktovat dotčený stavební úřad 

a samotnou obec s prosbou o poskytnutí seznamu podkladů potřebných pro povolení 

rodinného domu na konkrétním pozemku. 

Se stavbou našeho rodinného domu na pozemku chceme ještě nějakou chvíli počkat, avšak 

jsem se rozhodla získat seznam všech podkladů, které pro povolení stavby budeme později 

potřebovat: 

Vyjádření o existenci sítí 

Jelikož pozemek není krom plynu napojen na inženýrské sítě, bylo nejprve důležité zjistit, 

které další inženýrské sítě se v okolí pozemku nacházejí, jestli je možné na ně rodinný dům 

napojit a zda stavbou nebudeme narušovat nějaké ochranné pásmo sítí. Vyplnila jsem tedy 

žádost o vyjádření k technické infrastruktuře na portále Mawis (53) (viz Příloha 8). 

Následně jsem obdržela vyjádření od společností: 

• CETIN (viz Příloha 9) 

Z vyjádření je zřejmé, že se v blízkosti pozemku nachází optické vedení společnosti a ve 

vyznačeném zájmovém území dochází ke střetu se sítí. Pozice vedení by neměla nijak 

ovlivňovat stavbu na pozemku, tudíž by bylo vhodné společnost opět kontaktovat ve 

chvíli, kdy bude známa přesná poloha rodinného domu na pozemku. V případě zájmu 

bych také společnost mohla požádat o možnosti napojení stavby na optické vedení.   
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• České radiokomunikace (viz Příloha 10) 

Dle vyjádření Českých radiokomunikací se v blízkosti pozemku nenachází jejích žádné 

nadzemní ani podzemní vedení. Není tedy třeba se touto společností v rámci povolení 

dále zaobírat. 

• ČEZ Distribuce (viz Příloha 11) 

Sdělení obsahuje výkres vedení podzemního kabelu do 1 kV. Podmínkou je ochranné 

pásmo o šířce 1 m. Jelikož bychom chtěli rodinný dům umístit spíše do vrchní části 

pozemku, abychom měli zahradu otevřenou na jižní stranu, v okolí vedení by tedy 

neprobíhaly žádné stavební práce a ochranné pásmo by bylo určitě zachováno. Dále jsem 

zažádala o možnost připojení na toto vedení na webových stránkách společnosti (54). 

Výsledkem by měl být návrh smlouvy o smlouvě budoucí o připojení našeho domu na 

jejich podzemní vedení. 

• ČEZ ICT Services (viz Příloha 12) 

Dle vyjádření společnosti ČEZ ICT se v blízkosti pozemku nenachází jejich žádné 

nadzemní ani podzemní vedení. Není tedy třeba se touto společností v rámci povolení 

dále zaobírat. 

• GasNet (viz Příloha 13) 

Sdělení potvrzuje existenci přípojky plynu na pozemku. V případě, že bychom chtěli 

dům napojit na plyn, využijeme stávající hlavní uzávěr plynu na pozemku.  

• PilsFree (viz Příloha 14) 

Dle vyjádření společnosti PilsFree se v blízkosti pozemku nenachází jejich žádné 

nadzemní ani podzemní vedení. Není tedy třeba se touto společností v rámci povolení 

dále zaobírat. 

• T-Mobile (viz Příloha 15) 

Dle vyjádření společnosti T-mobile se v blízkosti pozemku nenachází jejich žádné 

nadzemní ani podzemní vedení. Společnost tedy s realizací stavby souhlasí. 
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• Vodafone (viz Příloha 16) 

Dle vyjádření společnosti Vodafone se v blízkosti pozemku nenachází jejich žádné 

nadzemní ani podzemní vedení. Společnost tedy vydala kladné stanovisko. 

• Vodárna Plzeň (viz Příloha 17) 

Dle výkresu je patrné, že se vedle pozemků nachází vodovodní i kanalizační řád. 

Prodejce mě ujišťoval, že je možné se na oba řády napojit v určitém místě komunikace, 

kde se nachází parkovací místo tvořené zámkovou dlažbou. Zažádala jsem tedy o 

vyjádření k možnému napojení na vodovodní i kanalizační řád, které jsem opět obdržela 

v elektronické podobě (viz Příloha 18). 

Studie rodinného domu 

Před samotnou žádostí bych měla získat souhlasné závazné stanovisko, které vydává odbor 

územního plánování. Obec Trnová v tomto směru spadá pod Městský úřad Nýřany. 

Podkladem je projektová dokumentace, kterou může být studie rodinného domu. Jelikož 

ještě nemáme v plánu začít s realizací této dokumentace, zažádala jsem odbor územního 

plánování alespoň o vyjádření k možnosti umístění rodinného domu na našem pozemku. 

Vyjádření jsem následně obdržela doporučeně na svou adresu (viz Příloha 19). Z dokumentu 

lze vyčíst regulativy, které musí stavba dodržet. To mi v budoucnu umožní, abych se vyhnula 

případným chybám v realizaci projektové dokumentace, a mohu tím tedy celý proces 

schválení urychlit. Jelikož však plánujeme žádat o společné oznámení záměru, bude 

jednodušší si nechat vypracovat rovnou dokumentaci pro ohlášení stavby, která pak studii 

v tomto případě nahrazuje. Zároveň pak o územní souhlas nebudeme žádat samostatně, ale 

žádost bude součástí společného oznámení záměru.  

Dokumentace pro ohlášení stavby 

Nejdůležitějším podkladem je pak projektová dokumentace pro povolení stavby. Jelikož 

plánujeme rodinný dům o zastavěné ploše cca 130 m2 o jednom nadzemním podlaží, 

potřebujeme si nechat zpracovat dokumentaci pro ohlášení stavby. Tato dokumentace musí 

dle Přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. obsahovat:  
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• A. PRŮVODNÍ ZPRÁVU 

Zpráva obsahuje údaje o stavbě, stavebníkovi a zpracovateli projektové 

dokumentace. Dále seznam vstupních dokladů, údaje o území, údaje o stavbě a 

členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení (55). 

• B. SOUHRNNOU TECHNICKOU ZPRÁVU 

Popisuje území stavby, celkový popis stavby, připojení na technickou infrastrukturu, 

dopravní řešení, řešení vegetace terénních úprav, popis vlivů stavby na životní 

prostředí, ochranu obyvatelstva, zásady organizace výstavby, celkové 

vodohospodářské řešení (55). 

• C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

Obsahuje situační výkres širších vztahů, katastrální situační výkres a koordinační 

situace (výškopisné a polohopisné umístění domu na pozemku, připojení na 

inženýrské sítě (vodu, elektřinu, kanalizaci, plyn), likvidace dešťových a 

splaškových vod (ČOV, žumpa), požárně nebezpečné prostor) (55). 

• D. DOKUMENTACI OBJEKTŮ 

Obsahuje architektonicko-stavební řešení (technická zpráva, základy, půdorys 

podlaží, střecha, řez A-A, pohledy), stavebně konstrukční řešení (technická zpráva, 

statický výpočet, výkres krovu), požárně bezpečnostní řešení (požárně bezpečnostní 

řešení, výkres odstupových vzdáleností), techniku prostředí staveb, vytápění 

(technická zpráva, výkres podlaží, vytápění schéma), větrání (technická zpráva, 

výkres podlaží, vytápění schéma), zdravotechniku (technická zpráva, výkres základu 

- kanalizace, výkres podlaží - kanalizace, výkres podlaží - vodovod, plynovod 

podlaží a axonometrie), elektroinstalace (technická zpráva, půdorys podlaží, 

hromosvod - střecha, rozvaděč domovní) (55). 

• E. DOKLADOVOU ČÁST 

Hlavní součástí dokladové části jsou stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených 

orgánů. Podkladem pro žádost o vyjádření je projektová dokumentace rodinného 
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domu a inženýrských sítí, mohu o ně tedy žádat až ve chvíli, kdy bude zpracovaná. 

Pro zjištění konkrétních dotčených orgánů jsem kontaktovala stavební úřad v obci 

Třemošná, pod který obec Trnová spadá. Následně jsem obdržela seznam podkladů, 

které budou pro povolení požadovat: 

o Vlastníci sousedních pozemků – Jelikož bych chtěla žádat o společné 

oznámení záměru, tzn. územní souhlas a ohlášení stavby, je dle stavebního 

úřadu nutné doložit souhlasné stanovisko vlastníků sousedních pozemků a 

osob, jejichž práva mohou být dotčena. Přes pozemek zároveň vede 

vodovodní řád k sousednímu rodinnému domu, který zatěžuje pozemek 

věcným břemenem. Je tedy třeba získat i souhlasné stanovisko se stavbou 

v okolí tohoto vodovodního řádu. Stavba nebude zasahovat do jeho 

ochranného pásma.   

o Hygienická stanice – Měli bychom v plánu realizaci tepelného čerpadla, a 

proto je nutné zažádat o souhlasné stanovisko Krajskou hygienickou stanici 

města Plzeň. Mimo to se pozemek nachází v blízkosti poměrně rušné 

komunikace, je možné, že bude nutné i posouzení okolního hluku.  

o Obec – Obec se musí vyjádřit jak ke stavbě rodinného domu, tak i ke stavbě 

přípojky kanalizace, vodovodu a elektřiny. Úřad v Trnové jsem kontaktovala 

ještě před samotnou koupí pozemku, a tak vím, že je připojení na kanalizaci 

i vodovod možné. Z hlediska připojení na elektrickou energii je prvně nutné 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní s firmou ČEZ a tu na obecní úřad 

doložit.  

o Doprava – Pro napojení komunikace na pozemku na obecní komunikaci 

(sjezd z komunikace) musím získat stanovisko ohledně rozhledových 

vzdáleností v dopravě, jelikož roh pozemku hraničí se stykovou křižovatkou. 

Před zahájením tvorby projektové dokumentace by bylo vhodné toto 

s úřadem zkonzultovat, abychom do těchto zón se stavbou nezasahovali. 

Komunikace je v majetku obce, a proto bych o toto stanovisko pět žádala 

samotnou obci. 

o Památková péče – V souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987/1987 Sb., 

o státní památkové péči jsou stavebníci od doby přípravy stavby povinni tento 

záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo 

oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický 
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výzkum. Je tedy nutné Archeologický ústav informovat o našem záměru a 

v případě potřeby jim umožnit vstup na pozemek před samotným zahájením 

stavby.  

o Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – Jelikož je pozemek obecně 

využívaný jako zemědělská půda, musí se vyjmout ze zemědělského půdního 

fondu. Tuto informaci lze vyčíst z katastru nemovitostí. Všechny pozemky, 

které je nutné při zástavbě vyjmout ze zemědělského půdního fondu, jsou 

vedeny jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé 

travní porosty. Náš pozemek je označen druhem „zahrada“. Žádost řeší 

Odbor životního prostředí a není bezplatná. Cena závisí na velikosti 

zastavěné plochy, třídě ochrany půdy a vyhláškově ceně za m2 dle BPEJ 

(bonitovaných půdně-ekologických jednotek). Třída ochrany je pak dle 

sazebníku ohodnocena koeficientem: 

 

Obrázek 19 – Tabulka tříd ochrany zemědělské půdy. Zdroj: muml.cz (56). 

Vše se vynásobí a tím vznikne výsledná cena. Pro náš pozemek tedy platí: 

 

Obrázek 20 – Informace o zemědělské půdě na našem pozemku. Zdroj: ČÚZK (40). 
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130 m2 * 3 * 3,99 Kč = 1 556 Kč  

Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu by tedy měl stát 

1 556 Kč. 

o Odbor životního prostředí – Dalším podkladem je koordinované stanovisko 

Odboru životního prostředí. Žádost o stanovisko se dá vyplnit online na 

webových stránkách (57) Odboru životního prostřední Nýřany, pod který 

obec Trnová spadá. Podkladem pro žádost by pak byl vyplněný dokument 

(viz Příloha 20), celková projektová dokumentace, katastrální mapa se 

zákresem stavby, doklad o budoucím nakládání s odpady, informace o druhu 

vytápění z hlediska emisí, hydrogeologický posudek a žádost o souhlas 

s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. 

o Hasičský záchranný sbor ČR – O stanovisko HZS bychom byli nuceni 

žádat v případě, že by měl dům větší zastavěnou plochu než 200 m2 nebo 

pokud bychom v domě plánovali podnikat. Dům bude mít však zastavěnou 

plochu 130 m2 a neplánujeme v něm zřídit kancelář. Hasiče tedy není třeba 

žádat o stanovisko.  

o Geodetické zaměření pozemku – Potřebným podkladem je geodetické 

zaměření pozemku, které jsem si již nechala geodetem zaměřit kvůli stavbě 

plotu, (viz Příloha 21).  

o Hydrogeologický průzkum – O tento průzkum se žádá v případě, že 

stavebník plánuje kopat studnu nebo realizovat vsakovací objekt dešťové 

vody. Jelikož na pozemku plánujeme realizaci retenční nádrže na dešťovou 

vodu, je nutné tento průzkum obstarat. Cena průzkumu se pohybuje 

v rozmezí 4-17 tis. Kč (58).  

o Radonový průzkum – Dalším průzkumem, který je nutno doložit, je měření 

radonu. Jedná se přírodní bezbarvý radioaktivní plyn, který se nachází 

v zemské kůře, proniká do ovzduší a tím se přeměňuje na radioaktivní prvky. 

Radon se drží pod konstrukcemi budov a může se do budovy dostávat 

prasklinami nebo netěsnostmi. Cena průzkumu se pohybuje v rozmezí 2-4 tis. 

Kč (59). 

o PENB – Důležitým podkladem je také Průkaz energetické náročnosti budov. 

Dodává se spolu s projektovou dokumentací aj. na stavební úřad a stejně jako 
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radonový průzkum, hydrogeologický průzkum je podkladem pro závazné 

stanovisko DOSS k ochraně vod. Cena za vytvoření PENB se pohybuje 

v rozmezí 3-4 tis. Kč. 

o Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby – Plán kontrolních prohlídek je 

samostatnou přílohou žádosti o povolení a týká se kontrol jednotlivých fází 

výstavby. Dokument dodává projektant společně s projektovou dokumentací.  

Všechny podklady se poté musí společně s žádostí (viz Příloha 22) o vydání společného 

povolení stavby podat na stavební úřad dotčené obce, v našem případě se jedná o stavební 

úřad v Třemošné. Žádost se dá opět stáhnout online na stránkách stavebního úřadu (60). 

V případě stavby rodinného domu je tato služba zpoplatněna částkou 750 Kč. Lhůta pro 

vydání společného územního souhlasu a souhlasu s ohlášenou stavbou je 30 dnů.  
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4 Závěr 

Cílem mé práce bylo seznámit čtenáře s procesem hledání vhodné nemovitosti v určité 

cenové relaci a vyhovující konkrétním kritériím. Nejedná se o jednoduchý proces, a proto 

jsem touto cestou chtěla pomoci lidem, kteří se budou nacházet v podobné situaci.  

V prvním úseku aplikační části jsem se věnovala kritériím výběru nemovitosti. Tato 

kritéria závisela především na lokalitě, typu nemovitosti a následných měřítkách pro 

výběr bytu nebo stavebního pozemku. Jelikož tato kritéria nebyla dostatečná, zvolila jsem 

metodu párového porovnání, do které jsem zařadila podrobnější specifikace. Výsledkem 

byla nejdůležitější tři, kterých bychom se s partnerem při výběru nemovitosti měli držet. 

Dalším krokem byla analýza našich finančních možností, kde jsem popsala osobní zkušenost 

s návštěvou banky, která nám stanovila finanční možnosti v závislosti na vlastních zdrojích 

a finančním příjmu. Na schůzce mě zaujala varianta možnosti vlastního bydlení v rodinném 

domě, kdy lze nejprve načerpat hypotéku na koupi samotného pozemku a později až na 

stavbu rodinného domu. Ve výsledku by to tedy byly dvě hypotéky s rozdílnými 

podmínkami. Jelikož bychom stavbu rodinného domu neplánovali ihned, měli bychom 

v mezičase příležitost našetřit více peněz na samotnou stavbu domu.  

Na předchozí kapitolu navazovala kapitola o analýze trhu nemovitostí ve stanoveném území, 

kde by se nemovitost měla nacházet. Výsledkem analýzy byly okresy, ve kterých se pohybují 

byty a pozemky v námi dostupné cenové relaci. Zároveň jsem se dozvěděla, že se cena bytu 

v konkrétních okresech nijak výrazně neliší od ceny stavebního pozemku a následné stavby 

rodinného domu mnou odhadované ceny.  

Jelikož mi výsledky předchozích kapitol moc nenapověděly v tom, zda bychom více 

preferovali byt, anebo koupi stavebního pozemku a následnou stavbu rodinného domu, 

v následující kapitole jsem se věnovala právě porovnání bytu a rodinného domu. Ve 

vyhodnocení mi nakonec pomohla kombinace s výsledky z metody párového porovnání, kde 

rozhodla pouze kritérium volby dispozice a vzhledu stavby, a proto jsem se přiklonila k 

hledání stavebního pozemku.  
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Následně jsem popsala osobní zkušenosti s hledáním vhodného stavebního pozemku.  

Konkrétně se jednalo o zkušenosti s realitními weby, realitními makléři, majiteli pozemků a 

obecními úřady. Dle mého názoru je realitní trh zatížen vysokou poptávkou po 

nemovitostech a v mnoha případech se realitní makléři ani nesnaží získat všechny důležité 

údaje o nabízených nemovitostech, a proto bych každému zájemci doporučila všechny 

informace ověřovat na obecním úřadě. Naopak jsem byla příjemně překvapena 

z komunikace s obecními úřady, od kterých jsem pokaždé obdržela odpověď na mou otázku.  

Finální kapitola se věnovala nalezenému konkrétnímu pozemku, u kterého jsem popisovala 

celý proces koupě, financování, předání a podkladům, které bude nutno doložit při žádosti o 

povolení stavby rodinného domu.  

Finální kapitola pro mě byla zároveň nevětším přínosem, a to konkrétně zkušenost s koupí a 

financováním nemovitosti. Zjistila jsem, že je opravdu výhodné si všechny informace před 

samotnou koupí pečlivě prověřovat. Při koupi se také člověk setká s mnoha zákony a 

právními předpisy. Jedná se například o podpis kupní smlouvy, která je z právního hlediska 

poměrně složitou záležitostí a ve většině případů se vyplatí, aby ji kupující nechal 

zkontrolovat odbornou osobu, např. právníkem v oboru nemovitostí. Kupujícím neznalým 

oboru se tedy určitě vyplatí prvotní investice do právní nebo i technické podpory, která ve 

výsledku může ušetřit finance a starosti s případnými skrytými vadami.  
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