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III. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
V souladu s „Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 
s vyznačením povinnosti zpracování RIA“, se do připomínkového řízení předkládá vyhláška, 
kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky 
č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., a vyhlášky č. 457/2017 Sb., k provedení zákona  
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb. V ustanovení § 33 odst. 1 zákona o oceňování 
majetku je Ministerstvo financí zmocněno k vydání prováděcí vyhlášky k provedení 
ustanovení § 3 až 13, § 15 až 16a a § 17 a ocenění některých věcí movitých a služeb.  
V „Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 s vyznačením 
povinnosti zpracování RIA“, na základě zaslaných přehledů dopadů, předseda LRV rozhodl, 
že pro tuto vyhlášku není povinnost zpracovávat RIA. 

 
Zákon o oceňování majetku má obecnou povahu. Vymezuje základní pojmy, způsoby  
a principy oceňování a u výše uvedených ustanovení odkazuje v podrobnostech potřebných 
pro ocenění na prováděcí předpis, tj., na oceňovací vyhlášku. Vyhláška v těchto případech 
stanovuje základní ceny, postupy výpočtu, charakteristiky znaků a jejich kvalitativní pásma, 
hodnoty, přirážky a srážky. Pro objektivnost oceňování nemovitých věcí je pravidelně 
aktualizována vyhláška v návaznosti na vývoj cen na trhu s nemovitými věcmi v České 
republice a na změny právních předpisů, které se promítají do oblasti oceňování  
(např. stavební předpisy, občanský zákoník, aj.), tzn., aktualizují se základní ceny, oceňovací 
postupy a terminologie. V novelách oceňovací vyhlášky se zohledňují také konstruktivní 
připomínky vznesené odbornou veřejností a poznatky pracovníků finančních úřadů, 
které vycházejí z aplikace oceňovacího předpisu v praxi a ze znalostí místních podmínek. 
Aktualizace základních cen a úpravy oceňovacích postupů pro určování zjištěné ceny 
nemovitých věcí vychází z prováděných analýz údajů z prodejů nemovitých věcí, které 
předávají Ministerstvu financí dle ustanovení § 33 odstavec 3 finanční úřady, a jejich 
statistického vyhodnocení. 
 
Hlavní změny v navrhované novele se týkají: 

• oceňování pozemků v plochách vymezených koridorů dopravní nebo technické 
infrastruktury v územním plánu, které se dotýká, jak oceňování jiných pozemků,  
tak v návaznosti i pozemků zemědělských a lesních, 

• úprava opotřebení stavby pro oceňování práva stavby, 

• úpravy ocenění pro zohlednění plošně odumřelých lesních porostů, 
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• aktualizace základních jednotkových cen stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, 
oblastí nebo okresů; základních jednotkových cen staveb pro jejich oceňování 
porovnávacím způsobem,  

• aktualizace koeficientů změn cen staveb Ki dle údajů z ČSÚ. 
 

Přestože Evropské oceňovací standardy (EVS) i mezinárodní oceňovací standardy (IVS) 
nejsou pro Českou republiku závazné, jednotlivé základní způsoby oceňování uplatněné 
v oceňovacích předpisech jsou plně v souladu se způsoby, které jsou zakotvené v těchto 
předpisech. Uplatňují se tři základní způsoby oceňování jako je způsob nákladový, výnosový, 
porovnávací a dále kombinace způsobu nákladového a výnosového. 
Oceňování staveb nákladovým způsobem určuje cenu věci, za kterou by se dala stejná nebo 
obdobná věc postavit k datu ocenění. Vychází z nákladů na provedení stavby.  
Pro ocenění jsou určeny základní ceny podle druhu a účelu užití stavby, použitých materiálů 
a stavebnětechnického provedení. Postupy a principy výpočtu byly zakotveny ve vyhlášce  
č. 178/1994 Sb. Nastavený postup výpočtu vyhovuje účelům oceňovací vyhlášky a zachování 
tohoto systému umožňuje sledování vývoje cen v této oblasti. Ceny staveb se upravují  
na aktuální cenovou hladinu koeficienty změn cen staveb Ki, které jsou každoročně 
novelizované. Tyto údaje jsou Ministerstvu financí předávány Českým statistickým úřadem. 
Hodnoty koeficientů změny cen staveb Ki, odráží změny, k nimž došlo v oblasti cen 
v příslušném tržním segmentu u daných typů (účelů užití) budov na trhu s nemovitými věcmi.  
 

Výnosový způsob oceňování se uplatňuje především u nemovitých věcí, které jsou určeny  
k pronájmu nebo propachtování, nebo které jsou schopny generovat výnos. Principem 
výnosového způsobu je převedení budoucích výnosů z pronájmu věci (future value)  
na současnou hodnotu (present value) k datu jejich ocenění. Míra kapitalizace pro ocenění  
se určuje podle účelu užití stavby.  

 
Porovnávací způsob vyjadřuje hodnotu věci z pohledu trhu, kdy cena věci se určuje  
z porovnání cen dosažených při prodejích stejných nebo srovnatelných věcí, za stejných  
nebo obdobných podmínek k datu ocenění. Porovnávací způsob pro nemovité věci uplatněný 
ve vyhlášce, je založen na nepřímém porovnání, tzn., vychází z porovnání s referenčním 
vzorkem (nemovitou věcí obvyklých charakteristik). Podle druhu nemovité věci a jejich 
hlavních cenotvorných charakteristik jsou pro porovnání stanoveny znaky a jejich kvalitativní 
pásma. 

 
Kombinovaný způsob ve vyhlášce vychází z ocenění nemovitých věcí nákladovým  
a výnosovým způsobem. Uplatňuje se u těch druhů nemovitých věcí, jejíž cena se určuje 
nákladovým způsobem podle ustanovení § 12 a to za podmínky, že k datu ocenění jsou nebo 
mohou být nemovité věci pronajaté, u určeného účelu užití budov a hal, pouze částečně 
pronajaté popřípadě nepronajaté, pokud jejich stavebně technický stav stavby pronájem 
umožňuje. U nepronajatých ploch se ve výpočtu uplatňuje obvyklé nájemné. Pro ocenění je 
použitá kapitalizační metoda s předpokladem konstantního čistého ročního výnosu. Metoda 
vychází z rozdílu ceny stavby určené výnosovým a nákladovým způsobem, dále 
z rozvojových možností stavby a předpokládaných změn, které mají vliv na výši 
sjednávaných cen.  
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Cílem návrhu novely je též úprava oceňování pozemků nacházejících se ve vymezené ploše 
koridoru pro dopravní a technickou infrastrukturu. Z podnětu Ministerstva dopravy 
vyplynulo, že současný stav oceňování těchto pozemků není optimální.  Z hlediska objektivity 
jejich ocenění bylo potřebné provést úpravu vyhlášky pro zařazení těchto pozemků podle 
účelu užití.  
Dále byly provedeny některé doplňující a vysvětlující textové úpravy, jako například  
u oceňování jednotek nebo určování počtu obyvatel v obcích.  

 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

Navrhovaná právní úprava nepřekračuje zákonné zmocnění vyplývající z § 33 odst. 1 zákona 
o oceňování majetku, podle kterého Ministerstvo financí stanoví vyhláškou podrobný postup 
ocenění některých věcí cenou zjištěnou. 
Oprávnění Ministerstva financí vydávat v mezích své působnosti vyhlášky vyplývá  
z čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky, podle kterého ministerstva, jiné správní úřady  
a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, 
jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Zároveň je třeba dodržovat ustanovení čl. 11 odst. 5 
Listiny základních práv a svobod, neboť ocenění podle oceňovací vyhlášky, se uplatňuje 
v daňové oblasti (např. jako základ daně). 
Ponechání vymezení postupu oceňování a aktualizace základních cen pro určování zjištěné 
ceny na úpravě prováděcí vyhlášky je odůvodnitelné, jednak rozsahem a komplexností tohoto 
postupu, dále potřebou zajistit pružnou reakci na změny cen na trhu nemovitých věcí a změn 
v právních předpisech dotýkající se oblasti oceňování.  
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Oblast oceňování majetku není upravena sekundárním právem Evropské unie a obecně 
nepodléhá harmonizaci na úrovni Evropské unie. Evropské oceňovací standardy (EVS)  
i mezinárodní oceňovací standardy (IVS) nejsou pro státy Evropské unie závazné, 
ale pouze doporučené. V  oblasti obecných právních zásad práva Evropské unie nemůže 
docházet k jakékoliv diskriminaci na základě státní příslušnosti, pohlaví osob, omezování 
volného pohybu osob, služeb a kapitálu nebo svobody usazování, neboť navrhovaná právní 
úprava je normou technickou, která se pouze přizpůsobuje situaci na trhu, převážně 
s nemovitými věcmi. 
Navrhovaná právní úprava není s těmito principy v rozporu, je tedy plně slučitelná s předpisy 
Evropské unie, její judikaturou a obecnými zásadami práva Evropské unie. 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny,  
je-li navrhována novela nařízení vlády 
Navrhovaná právní úprava není novelou nařízení vlády, ale novelizuje prováděcí vyhlášku 
k zákonu o oceňování majetku v návaznosti na vývoj sjednávaných cen na trhu s nemovitými 
věcmi. 
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5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky,  
dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
Navrhovaná právní úprava nemá vliv na podnikatelské prostředí, státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty, dále nemá vliv na specifické skupiny obyvatel včetně národnostních 
menšin, či specifické skupiny obyvatel, ani na životní prostředí. 
Jde především o parametrické změny vedoucí k přiblížení zjištěné ceny co nejvíce cenám 
sjednaným na volném trhu. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Současný právní předpis, ani jeho novela, se nepromítá do vztahu mužů a žen a ani nezakládá 
jiné diskriminační prostředí. Jedná se především o technickoekonomickou normu v oblasti 
oceňování, jejímž účelem je určování cen, především pro daňové účely, při kterém se vychází 
s číselných databází cenových údajů a jejich analýzy . 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Stávající právní úprava i jeho novela vychází z vyhodnocení statistických údajů v oblasti 
sjednávaných cen nemovitých věcí. Oceňovací postupy u jednotlivých způsobů oceňování 
vychází z obecných zásad, které jsou běžně užívané i při oceňování pro jiné účely. 
Z uvedeného lze dovozovat, že navrhované úpravy v novele nemají a ani nemohou mít 
negativní dopad na ochranu soukromí a ani na ochranu osobních údajů. 

8. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 
Ve vztahu ke vzniku korupčních rizik je možné u navrhované vyhlášky odkázat na sledování 
cen nemovitých věcí na trhu.  
Předkládaný předpis je normou technickou, která vychází z dlouhodobého sledování vývoje 
cen na trhu, vytváření matematických řad a jejich analytického vyhodnocování. Změny 
nemají žádný dopad na věcnou stránku právního předpisu a vznik korupčních rizik 
se nepředpokládá. 
Stávající právní úprava i navrhovaná novela jednoznačně upravuje způsoby oceňování věcí 
a určuje základní ceny, ze kterých se při oceňování musí vycházet, stanovuje kriteria a jejich 
podíly na cenách; z tohoto hlediska se naopak jedná o právní úpravu, která pomáhá zamezit 
možnost korupčního jednání. Navrhované postupy ocenění jsou kontrolovatelné a jakékoliv 
odchýlení od zavedených pravidel musí být v ocenění průkazně doložené. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Vyjádření k RIA 
 
V zařazení do plánu Legislativních prací vlády podle předloženého „Přehledu dopadů návrhu 
právního předpisu pro rok 2018“ není u návrhu této vyhlášky RIA požadována. 
 
Návrh vyhlášky je aktualizační novelou vyhlášky č. 441/2013 Sb., která je prováděcím 
předpisem k zákonu o oceňování majetku. Tento zákon upravuje způsoby oceňování věcí, 
práv a jiných majetkových hodnot a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy. 
V ustanovení § 33 odkazuje tento zákon na možnost vydat vyhlášku k provedení taxativně 
vyjmenovaných ustanovení. 
 
Předkládaná novela oceňovací vyhlášky je změnou prováděcího předpisu k uvedenému 
zákonu, která nemůže jít nad jeho rámec. Povinnost každoroční aktualizace základních cen 
 a koeficientů změn cen staveb (údaje předává Český statistický úřad) vyplývá ze zákona. 
Současně se provádí úprava některých ustanovení tak, aby se výsledná zjištěná cena 
(stanovená výpočtem podle oceňovacích předpisů) co nejvíce přibližovala skutečným cenám 
na trhu. 
 
Přiblížení zjištěných cen k cenám na trhu výrazně usnadňuje výkupy nemovitých věcí. 
Odpadá tím zdlouhavé jednání s jejich vlastníky, které je v opačném případě nutno řešit 
vyvlastňovacím řízením, kterým dochází k zdržování zahájení staveb a jejich zdražování. 
Vyhláška slouží také jako srovnávací hladina k úrovni sjednávaných cen, čímž její adekvátní 
ceny v poměru k cenám sjednaným usnadňují jednání s poplatníky při daňovém řízení. 
 
Novela vyhlášky spadá do oblasti technických úprav, jejím obsahem jsou pouze změny 
technického charakteru (každoroční aktualizace základních cen, koeficientů změn cen staveb, 
a dílčích úprav textu) sledující vývoj cen nemovitých věcí na trhu a nemají žádný dopad  
na věcnou stránku právního předpisu. Tuto novelu lze zařadit podle „Obecných zásad  
pro hodnocení dopadů regulace“, článku I. Procesní pravidla, pod bodem č. 3. Rozsah 
provádění přehledu dopadů a RIA, podbod 3.8 písm. f), podle kterého se RIA nezpracovává 
v případech parametrických změn.  
 
V souladu s „Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 
s vyznačením povinnosti zpracování RIA“, se stanoveným  termínem předložení předsedovi 
LRV 12.18 a předpokládanou účinností 01.19 na základě zaslaného přehledu dopadů návrhu 
právního předpisu, předseda LRV rozhodl, že pro tuto vyhlášku není povinnost zpracovávat 
RIA. Předkládaný návrh právního předpisu je, z důvodu dodatečných požadavků Ministerstva 
zemědělství na úpravu ocenění plošně odumřelých lesních porostů vlivem kůrovcové 
kalamity a aktualizace základních cen dle čerstvých dat obdržených od Generálního 
finančního ředitelství, předkládán v pozdějším termínu. 
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II. Zvláštní část 
K čl. I 

K bodu 1 až 3 (K § 6 odst. 1 a 2; k § 7 odst. 1 a 2; k § 9 odst. 4 písm. a)) 

Plocha koridoru dopravní nebo technické infrastruktury vymezená v územním plánu, není 
celá určená k zastavění, ale pouze k umístění stavby. Účelem vymezení koridoru 
je „blokování“ území pro budoucí liniovou stavbu, a proto nelze pozemek ve vymezené ploše 
koridoru považovat za rovnocenný s pozemkem ve vymezené ploše určené v územním plánu 
k zastavění. Z hlediska objektivity je zařazení pozemku nacházejícího se v koridoru mezi jiné 
pozemky, jako pozemky určené k zastavění, nesprávné, neboť plánovaná výstavba se bude 
realizovat pouze na části plochy koridoru. V případech koridorů technické infrastruktury 
budou, ve většině případů, pozemky využívány stejným způsobem jako před realizací 
předmětné stavby. Dle ustanovení § 9 odst. 4 zákona o oceňování majetku, se ani tyto 
pozemky nestanou pozemky stavebními. 

V návaznosti na úpravu ustanovení § 9 pro oceňování jiných pozemků, bylo nutno upravit 
i text ustanovení pro oceňování pozemku zemědělského (ustanovení § 6) nebo pozemku 
lesního (ustanovení § 7) umístěného ve vymezené ploše koridoru. Pozemky se budou 
oceňovat podle skutečného využití, bez ohledu na jejich umístění v ploše koridoru. 

K bodu 4 (K § 21 odst. 6) 

Do ustanovení § 21 byl pro jednoznačnost doplněn text, že cena spoluvlastnického podílu 
na pozemku, popřípadě trvalých porostech, se určuje dle vyhlášky k jednotce samostatně. 
Dáno do souladu s ustanovením § 38, dle kterého se oceňují jednotky porovnávacím 
způsobem. 

 
K bodu 5 (K § 29a) 

V souladu s doplněním přílohy č. 21 o určování opotřebení stavby, která vyhovuje právu 
stavby, při stanovení výše náhrady při zániku práva stavby, bylo upraveno i ustanovení § 29a, 
podle kterého se určuje cena stavby, popřípadě jednotky, které jsou součástí práva  

K bodu 6 (K § 42 odst. 3) 

Nově se umožňuje aplikovat srážku až do výše 85 % v případě plošně odumřelých lesních 
porostů, jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek. 

K bodu 7 (K § 45 odst. 1) 

Do ustanovení § 45, který upravuje oceňování lesních porostů zjednodušeným způsobem, byl 
doplněn text, který umožňuje v případě plošně odumřelých lesních porostů neplnící produkční 
funkci lesa (např. kůrovcové souše, ohořelé kmeny stromů), zohlednit tuto skutečnost v jeho 
ceně. V těchto případech lze v ocenění postupovat nově podle ustanovení § 40 až 42. 
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K bodu 8 (K § 53 odst. 1 až 3) 

V odstavci 1 a 2 se jedná o úpravu textu, který jednoznačně stanoví postup pro určování počtu 
obyvatel obce a to i v případech, kdy v průběhu roku došlo ke změně území obce, která není 
uvedena v příslušném Malém lexikonu obcí. V těchto případech se při určení počtu obyvatel 
vychází ze stavu dle evidence obyvatel k 1. lednu roku, ve kterém se ocenění provádí. Nově 
také vyhláška upravuje určování nezaměstnanosti obce. Nově se navrhuje určovat tento údaj, 
stejně jako u určování počtu obyvatel v obci, podle stavu k 1. lednu roku, ve kterém  
se nemovité věci oceňují, dle údajů publikovaných na stránkách Ministerstva práce 
a sociálních věcí. Jedná se o zjednodušení ocenění. 

K bodu 9 (K příloze č. 2, tabulka č. 1 a 2) 

 V příloze č. 2 v tabulce č. 1 byly aktualizovány základní ceny za m2 stavebního 
pozemku ve vyjmenovaných obcí, jejich oblastí a okresů na základě sjednávaných cen, které 
Ministerstvu financí předávají prostřednictvím Generálního finančního ředitelství územní 
pracoviště finančních úřadů v návaznosti na ustanovení § 33 odstavec 3 zákona o oceňování 
majetku. Průměrné jednotkové ceny stavebních pozemků v jednotlivých krajích ČR vyjadřuje 
diagram (dále jen „graf“) č. 1. 

Graf č. 1 
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Z grafu vyplývá, že průměrné jednotkové ceny stavebních pozemků sjednávané v hl. m. Praze 
jsou několikanásobně vyšší než tyto ceny v ostatních krajích ČR. Nejnižší ceny jsou naopak 
v kraji Ústeckém a Moravskoslezském. 

V příloze č. 2 pod tabulkou č. 2 byl upřesněn pojem „škola“. Ve vyhlášce nebyl tento pojem 
definován, neboť se vycházelo z jeho zažitého obecného chápání. Zákonem č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, bylo zavedeno nové členění škol a školských zařízení. 
Pod pojem škola byly zahrnuty i dřívější „mateřské školy“ jako školy pro předškolní 
vzdělávání. Z tohoto důvodu bylo potřebné tento pojem upřesnit.  

K bodu 10 (K příloze č. 21 bod 9)  

V příloze č. 21 bylo doplněno určování opotřebení stavby, která vyhovuje právu stavby,  
při stanovení výše náhrady při zániku práva stavby. Předpokládaný stavebně technický stav 
stavby, a tedy i výše opotřebení při zániku práva stavby, lze v odůvodněných případech určit 
kvalifikovaným odhadem (z důvodu delší časové prognózy). Při odhadu 
se zohledňuje provedení stavby (tzn., z konstrukčního řešení, druhu základové konstrukce, 
použitého materiálu, základových podmínek a kvality provedení), účel užití, působení 
klimatických podmínek aj. Předpokládané opotřebení může činit maximálně 85 % z ceny 
stavby. 

K bodu 11 (K příloze č. 24 tabulka č. 1) 

V tabulce č. 1 přílohy č. 24 se aktualizují základní ceny rodinných domů, rekreačních chalup 
a domků pro ocenění porovnávacím způsobem. Aktualizace byla provedena na základě 
analýzy údajů, které Ministerstvu financí předávají prostřednictvím Generálního finančního 
ředitelství územní pracoviště finančních úřadů v návaznosti na ustanovení § 33 odstavec 3 
zákona o oceňování majetku. 

K bodu 12 (K příloze č. 25 tabulka č. 1) 

V tabulce č. 1 přílohy č. 25 se aktualizují základní ceny rekreačních nebo zahrádkářských chat 
pro ocenění porovnávacím způsobem. Aktualizace byla provedena na základě analýzy údajů, 
které Ministerstvu financí předávají prostřednictvím Generálního finančního ředitelství 
územní pracoviště finančních úřadů v návaznosti na ustanovení § 33 odstavec 3 zákona  
o oceňování majetku. 

K bodu 13 (K příloze č. 26 tabulka č. 1) 

V tabulce č. 1 přílohy č. 26 se aktualizují základní ceny garáží pro ocenění porovnávacím 
způsobem. Aktualizace byla provedena na základě analýzy údajů, které Ministerstvu financí 
předávají prostřednictvím Generálního finančního ředitelství územní pracoviště finančních 
úřadů v návaznosti na ustanovení § 33 odstavec 3 zákona o oceňování majetku. 
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K bodu 14 (K příloze č. 27 tabulka č. 1) 
V tabulce č. 1 přílohy č. 27 se aktualizují základní ceny bytů pro ocenění porovnávacím 
způsobem. Aktualizace byla provedena na základě analýzy údajů, které Ministerstvu financí 
předávají prostřednictvím Generálního finančního ředitelství územní pracoviště finančních 
úřadů v návaznosti na ustanovení § 33 odstavec 3 zákona o oceňování majetku. Graf č. 2 
zobrazuje současné jednotkové ceny bytů za m2 podlahové plochy v jednotlivých krajích. 
 

Graf č. 2 

 

 
K bodu 15 (K příloze č. 33 tabulka č. 2) 
Tabulka č. 2 přílohy č. 33 byla doplněna o dílčí položku „9.2 Plošně odumřelé lesní porosty“ 
(např. kůrovcové souše, ohořelé kmeny stromů) neplnící produkční funkci lesa včetně 
příslušné srážky.  

K bodu 16 (K příloze č. 41) 

Úprava aktualizuje hodnoty koeficientů změn cen staveb (meziroční inflační koeficient 
nárůstu cen stavebních prací), které každoročně poskytuje v hodnotách za 1. pololetí 
aktuálního roku Český statistický úřad. Dále byly provedené některé úpravy textu v souladu 
s aktualizací položek Klasifikace stavebních děl CZ-CC k 1. lednu 2019 a např. nové 
začlenění golfových hřišť do kódu položky 241213 (do 31. 12. 2018 byly vedeny v kódu 
241113).  
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Hodnoty koeficientů změny cen staveb Ki u budov v roce 2018 a hodnoty pro rok 2019 
v členění podle účelu jejich užití a meziroční procentní nárůst hodnot vyjadřuje následující 
graf č. 3.  

 
Graf č. 3 

 
 
 

K čl. II 

Účinnost této vyhlášky se předpokládá dnem 1. července 2019. 
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