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2 Oceňování pozemků

2.1 Úvod, ovládání

Modul  Oceňování  pozemků  umožňuje  ocenění  pozemků  evidovaných  a  importovaných  z  Katastru
nemovitostí. Lze pracovat s výběrem katastrálních území  a informacemi  o parcelách,  jejich výměrách,
cenách, vlastnících... Zobrazené informace lze tisknout.

V  hlavním okně  jsou  specifické  informativní  prvky,  ovládací  prvky  a  seznam  záznamů.  Vše  ostatní
(panel nástrojů,  menu,  ikony  atd.)  je  shodné  s  dalšími  moduly,  viz  téma  Popis  základní  obrazovky  v
příručce Stereotypy.

 

Pracovní plocha modulu Oceňování pozemků obsahuje následující informace a prvky:
 

Aktuálně  vybrané  katastry  -  vedle  tlačítka  Katastry  se  nalézá  seznam  aktuálně  zvolených
katastrů, jejichž data jsou zobrazeny v seznamu

 

 
Stav  -  v  pravé  horní  části  pracovní  plochy  naleznete  informace  o  stavu  ve  všech  nebo  jen
vybraných katastrech, tzn. jejich celkový počet, celkovou cenu, počet nových - zatím neoceněných
pozemků a počet změn připravených k ocenění

 

 
Aktuální  filtr  -  nad  seznamem  vlevo  je  umístěn  indikátor  aktuálního  filtru  (Oceněné  parcely,
Oceněné parcely - jen nové, Oceněné parcely - jen změněné, Oceněné parcely - jen zrušené)
Seznam záznamů  -  tabulka se seznamem parcel,  která zobrazuje data na  základě  nastaveného
filtru.

 
 

Ovládání

Kromě standardního ovládání pomocí myši fungují běžné klávesy v prostředí Windows a tyto speciální
klávesy:

PageUp, PageDown - v detailu pohyb po jednotlivých větách
Ctrl+Enter - stejná funkce jako stisk tlačítka Ok-ukončit
Esc - uzavření detailu bez uložení změn
F2 - nová věta (v podkladech pro účtárnu)
Ctrl+Y, Del - zrušit větu (v podkladech pro účtárnu)
F12 - detail
F1 - nápověda.
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2.2 Číselníky

  

Název číselníku Statut Distribuční
číselník

Tabulka

Číselník typů ocenění Systémový, společný -
S1

ne RegOceCs01

Číselník zákl.cen zem.poz.

(číselník základních cen
zemědělských pozemků)

Systémový, společný -
S1

ne RegOceCs02

 

Číselník  základních  cen  zem.  pozemků  se  zobrazí  z  hlavní  lišty  -  menu:  Nastavení  -  Systémové
nastavení - Moduly - Oceňování pozemků - Číselníky:
 

 

Číselník  typů  ocenění  je  dostupný  z  nabídky  Nastavení  -  Uživatelské  nastavení  -  Moduly  -
Oceňování pozemků:
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2.3 Parametry

Parametry pro Oceňování pozemků jsou dostupné přes nabídku Nastavení v hlavním menu:
 

 
Ve  formuláři  parametrů  se  zadávají  členové  (a  předseda)  inventarizačních  komisí,  dále  pak  datum
zahájení a ukončení inventury a výsledek ocenění majetku po provedené inventuře.
 

 
 

2.4 Přehled funkcí

 Základní funkce:

Výběr katastrů  
Nastavení filtru zobrazení seznamu pozemků
Zobrazení detailu pozemku (Evidenční karty oceněného pozemku)
Import dat z Evidence nemovitostí
Oceňování pozemků
Předání podkladů pro účtárnu
Tisky: Evidenční karty oceněného pozemku

Přehledy
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Inventurní soupisy
Ve výjimečných případech lze provádět "ruční" uživatelské úpravy: 

- Pořízení nového pozemku k ocenění
- Opravy údajů v detailu pozemku
- Zrušení pozemku.

 

2.5 Výběr katastru

Před  započetím práce  s  oceňováním pozemků  je  nutno  vybrat  katastry,  jejichž  údaje  o  pozemcích
chcete zobrazit.

Volbu jednoho či více katastrů provedete následně:

1) V modulu Oceňování pozemků stiskněte tlačítko 

nebo tlačítko Filtr..., volba Katastry.

Zobrazí se okno Výběr katastrů.

Kromě konkrétních katastrálních území  je možné také vyhledat uživatelsky  přidané parcely  -  jde o
parcely, které byly pořízeny "ručně" - prostřednictvím tlačítka Data... - nabídka Uživatelské změny.

Levá strana okna obsahuje katastry  nevybrané,  pravá strana katastry  vybrané.  Položky  se vybírají
pomocí tlačítek se šipkami a výběr se potvrdí tlačítkem OK.

 

2.6 Seznam pozemků

Seznam (tabulka) parcel obsahuje tyto sloupce:

kat.úz.kód - katastrální územní kód
kat.území - katastrální území
dr. čís. - druh čísla parcely
parc. číslo - kmenové parcelové číslo
díl
vlastnictví - číslo vlastnictví
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druh - druh pozemku

výměra - výměra parcely v m2

cena - cena parcely po ocenění
příznak -  symbol  R  značí,  že  pozemek je  oceněn reálnou  cenou  (SÚ  036),  OP  značí  parcelu

s opravnou položkou
sloupec s tečkou - symbol sloužící pro odlišení  v seznamu -  zda se jedná o nákup (Nové „+“),  prodej

(Zrušené „-") nebo změnu (Změny „z“).

Volitelně je možné přidat do základního pohledu sloupce Využití, Typ ceny a AU (členění pro AU).

 
 
Pod seznamem parcel má obsluha k dispozici tlačítka:

Ukončit - uzavření modulu Oceňování pozemků

Detail - zobrazení Detailu vybraného záznamu (Evidenční karta oceněné parcely) - viz
kap. Detail oceněného pozemku

Data... - s nabídkami:

Import  dat  -  Aktualizace  z  Evidence  nemovitostí  -  provedení  importu  dat  z
Evidence nemovitostí - viz kap. Import dat z Evidence nemovitostí

Import ze systému KEO - nabídka je přístupná pouze pro správce systému

Ocenit hromadně -  možnost ocenit více (příp.  všechny)  pozemky  najednou  -
viz odst. Hromadné ocenění

Uživatelské změny - pro výjimečné případy možnost provedení "ručních" změn
v seznamu pozemků (Nová parcela, Opravit parcelu, Zrušit
parcelu) - viz kap. Uživatelské změny

Hromadná změna členění pro AU -  po dotazu:
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bude  provedeno  opětovné  automatické  přiřazení  členění
pro  AU.  Dosavadní  uživatelské  členění  bude  zrušeno
(přepsáno).

Údržba  -  doplnění  regocets01.idParcely  -  nabídka  dostupná  pouze  správci
systému

Podklady pro účtárnu -  zobrazení  seznamu  rozpracovaných  podkladů  pro  účtárnu  a  jejich  následné
předání účtárně - viz kap. Podklady pro účtárnu

Filtr... - možnost změny výběru zobrazených záznamů.
 

Více - viz kap. Filtr zobrazení seznamu oceněných pozemků.

Tisk... - tisk Přehledů a Inventurních soupisů - viz kap. Tisk.

 

Použití pravého tlačítka myši na označeném záznamu:

Detail - zobrazení Detailu vybraného záznamu (Evidenční karta oceněné parcely)

Ocenit hromadně - možnost ocenit více (příp. všechny) pozemky najednou -  viz odst.  Hromadné
ocenění

Členění pro AU - možnost výběru kategorie členění dle AU (= analytický účet) pro účetnictví
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Číselník lze doplnit o nové uživatelské položky nebo je možné upravit stávající
(editace je povolena jen u uživatelských položek).

Nová uživatelská položka se pořídí pomocí tlačítka Nový:

Filtr - možnost změny výběru zobrazených záznamů

Tisk - tisk evidenční karty oceněné parcely.
 
 

2.7 Detail oceněného pozemku

Formulář pro detail záznamu obsahuje podrobné údaje o konkrétním záznamu.
 

Do formuláře pro detail oceněného pozemku vstoupíte:

jeho označením v seznamu a kliknutím na tlačítko Detail v hlavním okně dole
použitím pravého tlačítka myši na vybraném záznamu a použitím nabídky Detail
dvojklikem na označeném záznamu
jeho označením v seznamu a stisknutím klávesy F12.

 
V detailu jsou údaje o parcele, údaje o vlastníkovi a podílu a hlavně údaj, jak je parcela oceněná a jakou
hodnotou.

 
Formulář zahrnuje tyto údaje:

Katastr
Subjekt
Druh
Kmenové číslo parcely
Díl
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Druh pozemku
Využití pozemku
Zdroj evidence
Určení výměry
Č. vlastnictví
Podíl
Datum vzniku
Celková výměra
Poznámka
Typ ocenění
Oceněná výměra
Cena
Rozdíl reál. hod.
Reálná hodnota - tržní cena + rozdíl reál. hod.
Opravná položka
Inventární číslo
Členění pro AU - lze vybrat: Stavební pozemky, Lesní pozemky, Zahrady, Pastviny, Louky, Rybníky,

Zastavěná plocha, Ostatní pozemky
Příznak - lze vybrat: Běžné zpracování, Nová parcela, Změněná parcela
 

Ve formuláři lze použít tato tlačítka:

OK-uzavřít - uzavření formuláře s uložením změn
Storno - uzavření formuláře bez uložení změn
Detail pozemku -  vyhledá  se  příslušná  věta  v  evidenci  pozemků  a  zobrazí  se  formulář  Detailu

pozemku používaný v modulu Registr pozemků - pouze k prohlížení
Ocenit - zde se provede vlastní ocenění pozemku
Historie                        -  zobrazení  historie karty  pozemku -  stejný  formulář  (tmavě šedé barvy),

obsahuje navíc údaje Id, Platí od a Platí do. Nelze v něm provádět žádné změny, z
tlačítek je aktivní pouze Ukončit a Tisk.

Tisk - tisk Evidenční karty oceněné parcely.
 
 

2.8 Filtr

Filtr  zobrazení  seznamu oceněných pozemků se nastaví  pomocí  tlačítka Filtr  anebo pomocí  pravého
tlačítka myši a nabídky Filtr.
 
Možnosti jsou:
 

 

Všechny - v seznamu jsou všechny aktivní parcely vybraných katastrů
Nové - v seznamu jsou jen všechny nové parcely.
Změněné - v seznamu jsou jen všechny změněné parcely
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Zrušené - v seznamu jsou jen všechny zrušené parcely

Katastry - výběr katastru - viz kap. Výběr katastru. Zobrazí se okno multiselectu pro výběr katastru.

Jednou z možností  je také vyhledat uživatelsky  přidané parcely  -  jde o parcely,  které byly
pořízeny "ručně" - prostřednictvím tlačítka Data... - nabídka Uživatelské změny.

Dle typu právního vztahu - zobrazí se okno multiselectu pro výběr typu právního vztahu:

 
Dle způsobu využití - zobrazí se okno multiselectu pro výběr způsobu využití:
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Dle druhu pozemku - zobrazí se okno multiselectu pro výběr druhu pozemku:
 

2.9 Ocenění pozemků

1) Ocenění pozemků jednotlivě
 

Obsluha  označí  parcelu,  která  má  být  oceněna,  zobrazí  její  Detail  a  ve  formuláři  Detailu  použije
tlačítko Ocenit.

Zobrazí se okno pro provedení vlastního ocenění.
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Typ  ocenění   -  vybere  se  způsob  ocenění  z  číselníku.  Dle  vybrané  možnosti  dojde  k  vlastnímu
výpočtu ceny pozemku.
 
V okně Postup výpočtu je vypsáno, jak se k částce došlo.
 
Pole Oceněná výměra je ve všech případech disable (nelze editovat), je předvyplněné a slouží  jen
pro informaci.
 

Pole Cena/m2, Cena zadaná -  zadání cen záleží na zvoleném typu ocenění:

Typ ocenění: Zadat cenu

Cena/m2 je disable a Cena zadaná je enable (lze vyplnit): obsluha zapíše libovolnou částku

Typ ocenění: Podle bonity

Cena/m2  i  Cena  zadaná  je  disable  a  vypočítá  se  (ceny  bonit  se  berou  z  číselníku
RegOceCs02):
 

Pozn.: Musí se počítat dvěma způsoby:

1.   když má vlastník celý  podíl,  je zřejmé (v případě,  že  má  parcela  více  bonit),  kterou  část
(kolik metrů přesně) ocenit kterou cenou.

2.  když ale nemá celý podíl, pak není známo, kterou část parcely (pro kterou bonitu) konkrétně
vlastní:

Př.:   parcela  může  mít  tři  typy  bonit  a  podíl  je  např.  1/54.  Jak  zjistit,  kterou  bonitu  pro
výpočet použít?

V tomto případě se ze všech bonit, které pozemek má,  vypočítá průměrná cena/m2  a
vynásobí se oceněnou výměrou.

 
Typ ocenění: Podle bonity navýšené

Platí  to samé,  jako u „Podle  bonity“,  a  navíc  je  Cena/m2  enable  -  obsluha  zapíše  koeficient
(přednastavený je z číselníku RegOceTs01), kterým se vynásobí celková cena. V tomto případě
tudíž nejde o cenu za metry čtvereční, ale o koeficient pro násobení.
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Doporučení pro zjišťování ceny/m2 pro oceňování pozemků

Některé obce používají při oceňování pozemků stanovení ceny podle vyhlášky č. 441/2013
Sb.  (ve  znění  pozdějších  předpisů)  –  dále  jen  „vyhláška“.  Stanovení  ceny  dle  vyhlášky
pracovníky obecního nebo městského úřadu je problematické neboť pro správné používání
této vyhlášky jsou vyškoleni odborníci, kteří jsou schopni dle této vyhlášky ocenění provést,
a to zpravidla pracovníci obce nejsou.

Vhodnou  možností,  kterou  některé  obce  využívají,  je  požádat  o  stanovení  ceny/m2  dle
vyhlášky příslušný finanční úřad (FÚ):

Pracovník  FÚ  zájemcům  dle  tabulek  doporučenou  cenu  za  m2  dle  vyhlášky  vypočítá
(přihlíží se např. k počtu obyvatel obce)  a tuto cenu obci  sdělí.  Je nutné si  uvědomit,  že
cenu,  kterou  pracovník  FÚ  stanoví,  mohou  ještě  ovlivnit  další  faktory,  např.  přirážky  a
srážky,  které  se  za  dané  pozemky  v  daném  regionu  uplatní  (většinou  na  základě
znaleckých posudků).
Při  výše  doporučeném postupu  oceňování  pozemků  je  nutné  počítat  se  skutečností,  že
pracovníci  FÚ nemají  stanovenou  povinnost  oceňování  pozemků  pro  obce  provádět,  ale
jedná se pouze o jejich dobrou  vůli.  Dle  našich  zkušeností  je  většina  FÚ vůči  starostům
vstřícná a vyhláškou doporučené ceny jim na vyžádání sděluje.
 
Další vhodnou možností pro vypočítání účetní hodnoty svých pozemků je stanovit si  ceny

za m2 v obecní vyhlášce. Potom není nutné vycházet z vyhlášky č.441/2013 Sb.
 

 
 
 

Uživatelské položky:

Kromě  uvedených  typů  ocenění  (distribučních  položek)  může  v  číselníku  RegOceCs01  být  i
libovolný  počet  uživatelských  položek,  kde  si  uživatel  sám  zadá  název  položky  a  cenu  za  metr
čtvereční.

Pokud  obsluha  zvolí  některou  z  uživatelských  položek,  je  Cena  zadaná  disable  a  Cena/m2  se

převezme z číselníku.  Údaj Cena/m2  je možné upravit a obsluha může  zapsat  jinou  cenu  za  metr
čtvereční.

Pole Cena vypočítaná se automaticky přepočítá vynásobením ceny/m2 a oceněné výměry.
 

V  okně  pro  ocenění  je  umístěno  také  tlačítko  ,  pomocí  kterého  se  otevře  jednoduchá
kalkulačka a obsluha si může provést ruční kontrolu výpočtů.
 
Po ocenění pozemku se okno uzavře pomocí tlačítka OK-ocenit.
Následuje kontrola,  zda  nově  vypočítaná  cena  není  stejná,  jako  předchozí.  Když  ano,  zahlásí  se
varovná hláška.
 

 
V opačném případě se do databáze uloží  původní  karta a  založí  se  nová  karta  s  novou  cenou  a
novým typem ocenění. Dále se aktualizuje tabulka Podklady pro účtárnu:
 
1. Pokud existuje v „účtárně“ věta s id parcely, která je oceňována, s nevyplněným údajem Platí do a
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s příznakem zpracování pro nově přidané parcely, tato věta se aktualizuje - resp. se doplní údaj o
nové ceně.

2. Pokud tam taková  věta  není  (je  možné  přeceňovat  stávající  parcely),  věta  se  založí  (oceněná
výměra původní a nová je stejná a cena původní a nová se doplní podle skutečnosti).

 
Pozn. - program si po zavření okna pamatuje naposledy použitý typ ocenění  a při  příštím otevření
okna se tento typ přednastaví.

 
 
 

2)   Hromadné ocenění

V  seznamu  je  povoleno  označování  více  vět.  Fungují  standardní  postupy  pro  označování  (myš  i
klávesnice).
Po označení záznamů obsluha klikne pravým tlačítkem myši a zvolí „Ocenit hromadně“ nebo vybere
stejnou nabídku pod tlačítkem Data.
Otevře se stejný  formulář,  jako při  oceňování  jednotlivě se stejnou funkčností.  Obsluha  vybere  typ

ocenění, popř. upraví cenu/m2 nebo cenu a potvrdí Ok-ocenit.
 
 

2.10 Import dat z Evidence nemovitostí

Obsluha použije tlačítko Data...  a zvolí Import dat - Aktualizace z Evidence nemovitostí.

Pokud neexistují nějaké rozpracované a nepředané podklady pro účtárnu, otevře se okno:
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Subjekty:

Subjekty se načtou z databáze, pokud již někdy předtím byly vybrané.
V  opačném  případě  obsluha  stiskne  tlačítko  Subjekty…  a  zobrazí  se  multiselect.  Z  levé  strany
převezme ty subjekty (většinou jeden - obec, město), kterých pozemky oceňuje a přemístí  je do pravé
části.
Po potvrzení výběru tlačítkem Ok se v dolní části zobrazí všechny parcely všech vlastnických listů všech
vybraných subjektů.
 

Tisk zkušebních sestav:

Porovnají  se  parcely  pro  import  se  současným stavem oceněných  pozemků  a  připraví  se  pracovní
datové zdroje:
Nové parcely: pokud se v souboru pro import vyskytuje parcela, která není v oceněných pozemcích (při
zavádění programu či prvotním oceňování to budou všechny), zařadí se do tohoto pracovního datového
zdroje.
Změněné  parcely:  projdou  se  všechny  parcely  a  pokud  parcela  existuje  v  oceněných  pozemcích,
porovnají  se  její  údaje  ZPURVY_KOD,  DRUPOZ_KOD,  ZPVYPA_KOD,  VYMERA_PARCELY,
CISLO_TEL, Vlastnický podíl, Výměra oceněná. Pokud jeden nebo více údajů nesouhlasí, zařadí se do
tohoto pracovního datového zdroje.
Zrušené  parcely:  projdou  se  všechny  oceněné  pozemky  a  zkontroluje  se,  jestli  existují  v pozemcích
připravených pro import. Pokud ne, zařadí se do tohoto pracovního datového zdroje.
Tlačítko Tisk zkušebních sestav - připraví se pracovní datové zdroje a zobrazí se na obrazovce všechny
tři sestavy naskládané na sebe.
 
 
Import:

Po provedení tisku zkušebních sestav (viz výše) následuje dotaz, jestli skutečně importovat.

Pokud obsluha stiskne Ano, pokračuje se skutečným importem.
Nové parcely:  na pracovním datovém zdroji  se  nastaví  atribut  pro  povolení  zapsání  do  databáze,  ke
každé větě se přiřadí nové ID, příznak zpracování pro novou větu a platíOd (datum a čas serveru).
Zrušené parcely: podle pracovního datového zdroje se dohledají příslušné věty v RegOceTs01 a u každé
se změní platíDo (datum a čas serveru) a příznak pro zrušené parcely.
Změněné parcely: v  pracovním datovém zdroji jsou ke každé parcele (změně) dvě věty - stará a nová.
Nejprve se vezmou původní verze parcely, dohledají se k nim z RegOceTs01 příslušné věty a změní se
u nich PlatíDo (datum a čas serveru).
Pak se vezmou nové verze parcely a pro tyto věty se nastaví atribut pro povolení zapsání do databáze,
ke každé větě se zvýší Idc2, příznak zpracování pro změněnou větu a platíOd (datum a čas serveru).
 
Po importu pozemků z Evidence nemovitostí je informace zaznamenána do historie importů. Lze
tedy mít kontrolu nad přesunem dat.
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2.11 Podklady pro účtárnu

Všechny změny provedené při oceňování či přeceňování čekají na předání do účtárny.  Do doby,  než
se tato akce uskuteční, nelze provádět další Import dat (Při případném pokusu o import dat je obsluha
upozorněna: POZOR: nelze provádět další import dat, ještě jste nezpracovali podklady pro účtárnu).
 
Pokud existují nějaké podklady pro účtárnu, je obsluha informována výrazným textem PODKLADY PRO
ÚČTÁRNU ROZPRACOVÁNY, umístěným vpravo nad tabulkou se seznamem pozemků.
 

Obsluha použije tlačítko . Zobrazí se následující tabulka:

 

 

Uživatel  má  možnost  ruční  fyzické  editace  tohoto  seznamu.  Při  tomto  způsobu  editace  se
nezaznamenává historie.
Může pořídit novou položku.
 
Pod tabulkou má k dispozici tlačítka:

Ukončit - uzavření okna
Detail -  zobrazení  formuláře  Detail  položky  pro  účtárnu  -  pro  možnost  editace  údajů  ID

parcely, výměra původní, výměra nová, cena původní, cena nová
Nový - otevření formuláře pro pořízení nové položky.
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Pomocí tlačítka se 3 tečkami se zobrazí seznam pozemků, v něm se vyhledá a označí
požadovaný pozemek a tlačítkem Vyber se vybere.
Dále se ručně vyplní údaje: výměra původní, výměra nová, cena původní, cena nová,
může se přepsat příznak zpracování.

Tisk                       - tisk sestavy Podklady pro účtárnu, která se předá účtárně. V sestavě jsou uvedeny

součty  Celkem  přírůstek  m2   a  Celkem  přírůstek  Kč.  K  tomu  tisk  poznámek  k
jednotlivým záznamům.

Historie                  - otevře se stejné okno se všemi větami, navíc jsou zde zobrazeny sloupce Platí od
a Platí  do.  Tlačítka Nový,  Historie a Předat účtárně jsou zde neaktivní.  Je  povolená
editace vět i mazání.

Předat účtárně        - ukončení práce na seznamu těchto položek. Uzavře se tím tato dávka a může se
pracovat na nové dávce. Technicky se projdou všechny  otevřené (zobrazené)  věty  a
přidá se k nim hodnota Platí do = dnešní datum a čas. Tím jsou v historii.
Uzavření dávky nastane po dotazu:

 

 
 
Na seznamu podkladů pro účtárnu může obsluha použít pravé tlačítko myši. Nabídne se jí:

Nový
Detail
Zrušit - možnost zrušení položky ze seznamu. Zrušit položku lze také ve formuláři Detailu položky pro

účtárnu - tlačítkem Zrušit.
 
 

2.12 Uživatelské změny

Tyto akce nejsou určeny k běžnému použití pro provádění změn namísto importu dat (osvěžení). Proto
je na vstupu do těchto akcí uživatel upozorněn:
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Pro provedení "ručních" změn je třeba použít tlačítko Data... a zvolit nabídku Uživatelské změny.
 

 
 

Nová parcela

Otevře se formulář  Nový  oceněný  pozemek s povinnými  poli  pro  vyplnění.  Obsluha  formulář  vyplní  a
stiskne Ok-uzavřít.  Dojde ke kontrole,  zda jsou všechna povinná  pole  správně  vyplněna  a  parcela  se
uloží; příznak zpracování se přiřadí 1 - nová parcela.

Nebo  je  možné  použít  tlačítko  Převzít  existující  parcelu  a  následně  pozemek  vybrat  ze  seznamu
existujících parcel. Do formuláře se pak dosadí všechny potřebné údaje.

Při importu (osvěžení) z Evidence nemovitostí se pracuje v běžném režimu. Takže pokud se již v datech
ISKN uživatelem pořízená parcela  vyskytuje,  v oceňování  se  zkontrolují  doplňující  údaje  této  parcely
(když nesedí, opraví se) a zůstane tam. Pokud v datech ISKN tato parcela není,  automaticky  se zruší
(pokud ji tam uživatel chce, musí ji znovu pořídit).
 

Opravit parcelu

Otevře se formulář  Detailu oceněného pozemku s povolenou editací  potřebných  polí.  Obsluha  vyplní/
změní  údaje a stiskne Ok-uzavřít.  Zkontroluje se,  zda jsou  všechna  povinná  pole  správně  vyplněna  a
parcela se uloží; příznak zpracování se přiřadí 2 - změněná parcela.

Při importu (osvěžení) z Evidence nemovitostí se pracuje v běžném režimu.  Stav oceněných pozemků
se upraví podle skutečnosti.
 

Zrušit parcelu

Zobrazí se varovný dotaz, zda skutečně zrušit parcelu.  Parcela se vyřadí  (doplní  se datum Platí  do a
příznak zpracování = 3 - zrušená parcela).

Při importu (osvěžení) z Evidence nemovitostí se pracuje v běžném režimu.  Stav oceněných pozemků
se upraví podle skutečnosti.

 

2.13 Tisky

1) Tisk evidenční karty oceněného pozemku
 
V seznamu parcel se označí parcela a použije pravé tlačítko myši. Zvolí se nabídka Tisk.
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Nebo je možné zobrazit Detail oceněného pozemku a v něm použít tlačítko Tisk.
Vytiskne se tato sestava.

 

 
 
2) Tisk přehledů a inventurních soupisů
 

Použije se tlačítko    pod seznamem parcel a vybere některá z následujících nabídek.

Pokud nejsou přiřazeny AU ke všem pozemkům, nevytvoří se inventurní sestava dle SU a
AU!
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3) Tisk podkladů pro účtárnu
 
Jsou-li  připraveny  nějaké podklady  pro účtárnu,  obsluha  použije  tlačítko  Podklady  pro  účtárnu.  V
následně zobrazené tabulce s podklady použije tlačítko Tisk:
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3 Metodika - 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 analytické
účty.
 
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.
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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.
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