
Rozdělení pozemků do části H Přílohy 
 

Do části H výkazu příloha se sumarizují pozemky podle členění analytických účtů. 

V programu KEO-X – Oceňování pozemků lze vyvolat automatické začlenění pozemků do těchto 

kategorií: 

H1 Stavební pozemky 

H2 Lesní pozemky 

H3 Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

H4 Zastavěná plocha 

H5 Ostatní  

 

Obsluha začlenění zkontroluje a případně ještě ručně opraví. Lze také přiřadit členění na své analy-

tické účty (ovládání programu je popsané v kapitole „Oceňování pozemků“-„Seznam pozemků“ 

v Nápovědě k programu). 

Automatické přiřazení výše uvedené kategorie probíhá podle této metodiky Alis. 

1. Stavební (minusová) parcela – druh číslování parcel = 1 

 Všem těmto parcelám bude přiřazena kategorie H4. 

2. Pozemková parcela – druh číslování parcel = 2 

a. Pozemky ve zjednodušené evidenci (zdroj evidence parcel je vyplněn) 

 Všem těmto parcelám bude přiřazena kategorie H5. 

b. Pozemky v normální evidenci 

i. Není vyplněn způsob určení výměry, postupujeme podle druhu pozemku: 

1. Druh pozemku=14. ostatní plocha: H5. 

2. Druh pozemku=13. zastavěná plocha a nádvoří: H4. 

3. Druh pozemku=2. orná půda, 3. chmelnice, 4. vinice, 5. zahrada, 6. 

ovocný sad, 7. trvalý travní porost, 8. trvalý travní porost, 11. vodní 

plocha: H3. 

4. Druh pozemku=10. lesní pozemek: H2. 

5. Druh pozemku není vyplněn: H5. 

ii. Je vyplněn způsob určení výměry: 

1. Využití=1. skleník, pařeniště: H3. 

2. Využití=2. školka: H2. 

3. Využití=3. plantáž dřevin: H2. 

4. Využití=4. les jiný než hospodářský: H2. 



5. Využití=5. lesní pozemek, na kterém je budova: H4. 

6. Využití=6. rybník: H3. 

Pozn.: ISKN nerozlišuje, zda se jedná o rybník s chovem ryb (H3) nebo 

rybník bez hospodářského využití (H5). Toto rozlišení proveďte 

ručně. 

7. Využití=7. koryto vodního toku přirozené nebo upravené: H5. 

8. Využití=8. koryto vodního toku umělé: H5. 

9. Využití=9. vodní nádrž přírodní: H5. 

10. Využití=10. vodní nádrž umělá: H5. 

11. Využití=11. zamokřená plocha: H5. 

12. Využití=12. společný dvůr: H4. 

13. Využití=13. zbořeniště: H4. 

14. Využití=14. dráha: H4. 

15. Využití=15. dálnice: H4. 

16. Využití=16. silnice: H4. 

17. Využití=17. ostatní komunikace: H4. 

18. Využití=18. ostatní dopravní plocha: H4. 

19. Využití=19. zeleň: H3. 

20. Využití=20. sportoviště a rekreační plocha: H4. 

21. Využití=21. hřbitov, urnový háj: H4. 

22. Využití=22. kulturní a osvětová plocha: H4. 

23. Využití=23. manipulační plocha: H4. 

24. Využití=24. dobývací prostor: H5. 

25. Využití=25. skládka: H5. 

26. Využití=26. jiná plocha: H5. 

27. Využití=27. neplodná půda: H5. 

28. Využití=28. vodní plocha, na které je budova: H4. 

29. Využití ostatní: H5. 


