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ABSTRAKT: Příspěvek navazuje na předchozí příspěvky autora k problematice ocenění práva stavby, jež byly uveřejněny v předchozích 
číslech časopisu Soudní inženýrství. Příspěvky se zabývaly mírou kapitalizace, stanovením hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby, 
a oceněním práva stavby bez zřízené stavby, vše výnosovým způsobem. Tento příspěvek měl původně obsahovat metodiku stanovení hodnoty 
práva stavby se zřízenou stavbou; při analýze metodiky však vyplynula řada specifik stanovení hodnoty stavby. Této problematice autor 
proto věnuje samostatný příspěvek, zabývající se stanovením hodnoty stavby jak v době trvání práva stavby, tak v době zániku tohoto práva.
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ABSTRACT: The contribution builds on the contributions of the author to the issue of the valuation of the building rights, which were 
published in previous numbers of the journal Forensic engineering. The contributions address the degree of capitalization, by setting the 
value of the land, burdened the right to build, and the valuation of the building rights with no established buildings, all yield way. This 
post should originally contain the methodology for determination of the value of the right of construction is established the construction; 
in the analysis of the methodology, however, revealed a number of specifics of the determination of the value of the building. This issue 
the author therefore devotes a separate post, dealing with the determination of the value of the building at the time of the duration of 
construction and at the time of the demise of this law.
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1.  ÚVOD

Příspěvek navazuje na předchozí články autora, zabývající se mírou 
kapitalizace při výnosovém oceňování,1) stanovením hodnoty 
pozemku, zatíženého právem stavby, včetně vysvětlení vstupních 
veličin,2) a stanovením hodnoty práva stavby s nezřízenou 
stavbou.3) V nyní předkládaném příspěvku se autor zabývá specifiky 
stanovení hodnoty stavby v době trvání práva stavby a v době 
zániku tohoto práva. Všechny následující úvahy jsou vedeny 

1) Bradáč A.: K použité míře kapitalizace při výnosovém oceňování 
nemovitých věcí. In: Soudní inženýrství, 3/2016, s. 126–136.

2) Bradáč A.: Příspěvek ke stanovení hodnoty pozemku, zatíženého právem 
stavby. In: Soudní inženýrství, 2/2016, s. 79–88.

 Bradáč A.: Stanovení hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby – II. In: 
Soudní inženýrství 3/2016, str. 137–145.

3) Bradáč A.: Ke stanovení hodnoty práva stavby – část I. In: Soudní 
inženýrství, 4/2016, str. 173–183.

z hlediska hodnoty práva stavby pro stavebníka resp. pro zájemce 
o koupi tohoto práva (včetně stavby, jež je jeho součástí), nikoliv 
z hlediska vlastníka pozemku.

2.  OCENĚNÍ STAVBY

2.1  Obecně
Obecně jsou pro ocenění staveb používány tři základní metody, 
jejich kombinace resp. specifická použití:

 • metoda porovnávací jako základní pro odvození ceny 
resp. hodnoty; pokud není k dispozici dostatečný počet 
srovnávacích objektů, pak náhradní metodiky:

 • metoda nákladová – stanovení ceny nové stavby a odpočet 
opotřebení. Cena nové stavby se zjistí nákladovou kalkulací, 
položkovým rozpočtem, pomocí agregovaných položek, 
méně přesně pomocí THU (technicko-hospodářských 
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ukazatelů – jednotkových cen obdobných staveb), pomocí 
nákladové metody z oceňovacího předpisu (bez koeficientu 
pp, jenž do ceny vnáší vlivy trhu a polohy),

 • metoda výnosová – součet diskontovaných předpokládaných 
budoucích výnosů, zpravidla z nájemného nemovité věci,

 • kombinace metody nákladové a výnosové,
 • metoda zbytku, používaná převážně u nemovitých věcí, 

jež nejsou v obvyklém stavu. Jedná se o stanovení hodnoty 
nemovitosti v obvyklém stavu a následně odpočet nákladů 
na její uvedení do obvyklého stavu; použití zejména:

 • u staveb rozestavěných (obvyklá cena stavby dokončené 
minus obvyklá cena nákladů na dokončení),

 • u staveb poškozených resp. neudržovaných (obvyklá 
cena stavby stejné ale nepoškozené udržované minus 
obvyklá cena nákladů na opravu resp. na provedení 
údržby),

 • při stanovení obvyklé ceny stavebních pozemků ze 
sjednaných cen: sjednaná cena souboru stavba + 
pozemek minus obvyklá hodnota staveb a porostů 
na pozemku. Používá se často při tvorbě cenových 
map stavebních pozemků s odůvodněním, že cena 
jinak stejné nemovité věci je podstatně závislá zejména 
na poloze pozemku.

V dalším jsou analyzovány některé problémy, jež při ocenění 
stavby pro účely určení hodnoty práva stavby nebo pozemku 
s právem stavby přicházejí.

2.2  K výnosovému ocenění stavby
Právo stavby je vždy sjednáno na určitou dobu; pro ocenění stavby 
výnosovým způsobem tedy přichází v úvahu použití vztahu pro 
konstantní výnosy po určitou dobu, se zbytkovou hodnotou na konci:
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kde:
 VH ..... hodnotu stavby stanovenou výnosovým způsobem 

(Kč),
 z ......... pravidelný roční výnos (Kč/r),
 n ......... počet zbývajících let, po která bude stavba přinášet 

výnosy (roků),
 q ......... úročitele q = 1 + i, kde i je roční setinná úroková 

míra (rok–1),
 R ........ zbytkovou hodnotu stavby na konci období.

V dalším jsou uvedeny tři případy:
 • výnosová hodnota stavby se zbytkovou hodnotou na konci 

(obr. 1),
 • výnosová hodnota stavby bez uvažování zbytkové hodnoty 

v době zániku práva stavby (obr. 2) a
 • výnosová hodnota stavby za předpokladu její demolice 

v době zániku práva stavby (obr. 4).

Analyzován je i vliv vztahu míry nájemného k míře 
kapitalizace (obr. 3).

Průběh výnosové hodnoty stavby se zbytkovou hodnotou 
na konci je znázorněn na obr. 1.

Ve vztazích pro ocenění práva stavby resp. pozemku 
s právem stavby se však zbytková hodnota stavby vyskytuje 
jako samostatný člen rovnice (i s diskontováním), je tedy třeba 
výpočet hodnoty stavby v daném čase provést bez uvažování 
zbytkové hodnoty v době zániku práva stavby, podle vztahu
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Průběh je znázorněn na obr. 2. Z hlediska hodnoty práva 
stavby toto reprezentuje případ, kdy stavebník v době zániku 
práva stavby má podle smlouvy přenechat stavbu vlastníkovi 
pozemku bezúplatně (nemusí však nést náklady na odstranění 
stavby).

Zaveďme veličinu míra nájemného MN, definovanou jako 
podíl čistého ročního nájemného z nemovité věci (čistého 
ročního užitku, zisku) N a ceny věci C:

 =
NMN
C

 resp. v procentech 100 %NMNP
C

= ⋅ . (3)

Jak již bylo dříve uvedeno, je třeba dbát na vztah mezi mírou 
nájemného a použitou mírou kapitalizace; možný rozdíl je 
demonstrován na obr. 3. Platí zde opět, že skutečnou hodnotu 
stavby obdržíme pouze tehdy, pokud míra nájemného ve vztahu 
pro výpočet výnosové hodnoty je rovna míře kapitalizace.

Je zde ještě třetí možnost, kdy stavebník bude povinen v době 
zániku práva stavby tuto na vlastní náklad odstranit; pak se 
použije obdobný vztah pro ocenění se zbytkem, ovšem zbytek 
bude záporný, bude ztrátou. Označme náklady na demolici 
písmenem D; pak
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Průběh hodnoty stavby v čase za předpokladu její demolice 
v době zániku práva stavby je na obr. 4. Náklady na demolici by 
ve vzorci pro ocenění práva stavby měly být zohledněny jako 
záporný zbytek; na rozdíl od toho při ocenění pozemku s právem 
stavby bude zisk vlastníka pozemku na konci z demolované 
stavby samozřejmě nulový, dostane zpět prázdný pozemek. Jak 
výše uvedeno, ve vztazích pro ocenění v oceňovacím předpisu 
však hodnota stavby na konci ev. její demolice vystupují jako 
samostatný člen.

2.3   K opotřebení při nákladovém ocenění stavby 
a porovnání s oceněním výnosovým

Oceňovací vyhláška povoluje při nákladovém ocenění stavby pro 
odpočet opotřebení pouze dvě metody:

 • lineární (hodnota stavby klesá rovnoměrně, stejnou hodnotou 
každý rok) podle vztahu:

 
100 %L

SO
Z

= ⋅
, (5)

kde:
 OL ...... opotřebení stanovené lineární metodou (%),
 S ......... stáří stavby (roků),
 Z ........ předpokládanou životnost stavby (roků),

 • analytickou, kdy hodnota jednotlivých konstrukcí a vybavení 
klesá (opotřebení roste) lineárně, výsledné opotřebení je pak 
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Obr. 1  Hodnota stavby v čase při ocenění práva stavby stanovená výnosovým způsobem při výnosu 5 % z nákladové ceny nové stavby, míra kapitalizace 5 % 
p.a., zbytek na konci 20 % z ceny nové stavby.

Figure 1  The Value of construction in the time when the valuation of the building rights provided for in yield in a manner at a yield of 5% of the cost price of 
new buildings, capitalization rate 5 % p. a., the rest of the at the end 20 % of the price of new construction.

Obr. 2  Hodnota stavby v čase při ocenění práva stavby stanovená výnosovým způsobem při výnosu 5 % z nákladové ceny nové stavby, míra kapitalizace 
5 % p.a., beze zbytku na konci.

Figure 2  The Value of construction in the time when the valuation of the building rights provided for in yield in a manner at a yield of 5% of the cost price 
of new buildings, capitalization rate 5 % p. a., without rest at the end.

Obr. 3  Hodnota stavby v čase při ocenění práva stavby stanovená výnosovým způsobem při výnosu (míře nájemného) 5 % z nákladové ceny nové stavby, 
beze zbytku na konci, různá míra kapitalizace.

Figure 3  The Value of construction in the time when the valuation of the building rights provided for in yield way when the yield (rate of rent) 5% of the cost 
price of new construction, without the rest at the end, different capitalization rate.
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Obr. 4  Hodnota stavby v čase stanovená výnosovým způsobem při výnosu 5 % z nákladové ceny nové stavby, míra kapitalizace 5 % p.a.,  
na konci náklady na demolici D.

Figure 4  The Value of construction in the time specified yield way when the yield is 5 % of the cost price of new buildings, capitalization rate 5 % p. a.,  
at the end of the demolition costs D.

Obr. 5  Hodnota stavby v čase nákladovým způsobem podle metody opotřebení a srovnání s oceněním výnosovým při výnosu 5 %  
z nákladové ceny nové stavby, míra kapitalizace 5 % p.a.

Figure 5  Value of construction in time, cost in a way according to the method of wear and the comparison with the valuation yield at yield of 5%  
of the cost price of new buildings, capitalization rate 5 % p. a.

Obr. 6  Průběh metod opotřebení se zbytkem 20 % při nákladovém ocenění.
Figure 6  the Course of methods of wear with the rest of the 20 % in the cargo valuation.
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váženým průměrem, kdy vahou jsou cenové podíly jednotlivých 
konstrukcí a vybavení, podle vztahu (upraveno dosazením 
opotřebení jednotlivých konstrukcí a vybavení):

 1
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, (6)

kde:
 OA ...... opotřebení stavby stanovené analytickou metodou 

(%),
 OLi ..... opotřebení konstrukce resp. vybavení i stanovené 

lineární metodou (%),
 Ai ....... cenový podíl konstrukce resp. vybavení i (cena 

konstrukce resp. vybavení lomeno cenou stavby).

Z praxe našich předků i současníků v jiných zemích jsou 
známy ještě metody další:

 • kvadratická, jejíž vzorec je obdobný jako u lineární, ale čitatel 
i jmenovatel jsou v druhé mocnině; podle autorů lépe vystihuje 
menší snížení tržní ceny v prvních letech stáří stavby nebo 
hodnotu stavby po větší opravě:
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2 100 %K
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Z

= ⋅ , (7)

 • semikvadratická, jež je průměrem mezi metodou lineární 
a kvadratickou:
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Z Z
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, (8)

 • logaritmická, jež je obdobou výnosového ocenění do nuly 
(např. kontrolním výpočtem lze zjistit, že při stejné míře 
kapitalizace vycházejí u obou metod stejné hodnoty):
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Přehled průběhu metod opotřebení a srovnání s oceněním 
výnosovým je v obr. 5 a 6.

U uvedených metod opotřebení lze jednoduše odvodit i vztahy 
pro případ průběhu se zbytkem na konci, a to tak, že vztah 
násobíme koeficientem, v němž je dosazeno procento zbytku 
oproti 100 % nové stavby, například pro zbytek Zb = 20 %:

 100 %  % 100 % 20 % 80 % 0,80
100 % 100 % 100 %

− −
= = = =Zb

Zbk . (10)

Vzorce potom pro zbytek 20 %:
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2.4  K ceně resp. hodnotě stavby v době zániku práva stavby

2.4.1   K ceně stavby podle oceňovací vyhlášky (OV) v době 
zániku práva stavby v případě ocenění zatíženého 
pozemku

Ocenění pozemku zatíženého právem stavby bylo analyzováno 
v předchozím příspěvku, zde jen k ceně stavby v době zániku 
práva stavby. V době platnosti práva stavby je tato vlastnictvím 
stavebníka; její cena se v případě ocenění pozemku zatíženého 
právem stavby vyskytuje jen v závěru trvání doby práva stavby 
v případě, že stavba je stavebníkem vlastníkovi pozemku 
přenechána za určitou hodnotu, vyjádřenou zpravidla ve smlouvě 
nebo podle občanského zákoníku podílem ze zbytkové ceny stavby 
v době zániku práva stavby.

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, pro ocenění 
pozemku zatíženého právem stavby neuvádí žádné ustanovení; 
v oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb. je k tomuto uvedeno 
v § 5 odst. 6:

(6) Cena pozemku zatíženého právem stavby se určí jako 
cena pozemku, upravená o dočasné omezení užívání pozemku 
a o případné bezúplatné budoucí zhodnocení pozemku stavbou 
při zániku práva stavby s tím, že …

b)  budoucí zhodnocení pozemku stavbou vyhovující právu 
stavby se započte do ceny pozemku; určí se jako rozdíl mezi 
předpokládanou cenou stavby a výší náhrady, určených 
v cenové úrovni k datu ocenění a při předpokládaném 
opotřebení ke dni zániku práva stavby podle § 39 odst. 7, 
je-li stavba k datu ocenění na pozemku, …

Cena pozemku zatíženého právem stavby se určí podle vzorce

 
1 (1 ) 1
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kde: …
 Z ........ zhodnocení pozemku stavbou vyhovující právu stavby, 

které získá bezúplatně vlastník pozemku při zániku 
práva stavby, je-li na pozemku k datu ocenění stavba 
vyhovující právu stavby v Kč, …

2.4.2   K ceně stavby podle OV v době zániku práva stavby 
v případě ocenění práva stavby

V citovaném § 39 oceňovací vyhlášky „Oceňování práva stavby“ 
pak je uvedeno:

(3) Cena práva stavby se zřízenou stavbou, která právu stavby 
vyhovuje, se určí jako současná hodnota užitku plynoucího 
z práva stavby, podle vzorce
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, (16)

kde: …
 N ........ náhrada při zániku práva stavby v Kč. …

(7) Výše náhrady se určí podle ujednání ve smlouvě, není-li 
ve smlouvě výše úhrady ujednána, nebo pokud výše náhrady 
podle smlouvy vychází z ceny stavby v době zániku práva 
stavby, určí se výše náhrady z ceny stavby k datu ocenění 
určené nákladovým způsobem podle § 11 a v opotřebení stavby 
se zohlední její předpokládaný stavebně technický stav při 
pravidelné údržbě v době zániku práva stavby.
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Citovaný § 11 oceňovací vyhlášky uvádí postup pro ocenění 
stavby v závěru trvání doby práva stavby nákladovým 
způsobem, včetně odpočtu opotřebení (lineárně nebo 
analyticky), bez koeficientu úpravy ceny pro stavbu dle 
polohy a trhu pp.

2.4.3   Shrnutí k ceně stavby podle OV v době zániku práva 
stavby

Z předchozího je zřejmé, že při ocenění podle oceňovací vyhlášky 
se hodnota stavby v době zániku práva stavby stanoví v obou 
případech

 • nákladovým způsobem podle § 11 s tím, že
 • opotřebení bude stanoveno lineárně nebo analyticky podle 

předpokládaného stavebně technického stavu při pravidelné 
údržbě v době zániku práva stavby.

V případě ocenění práva stavby podle § 39 oceňovací 
vyhlášky se pak hodnota N stanoví:
a) jako částka sjednaná ve smlouvě o zřízení práva stavby, nebo
b) jako sjednaná náhrada k uhrazení vlastníkem pozemku 

vlastníkovi stavby ve výši podílu z ceny stavby stanovené 
postupem uvedeným výše,

c) není-li sjednána náhrada ad a) nebo ad b), nastupuje ustanovení 
§ 1255 občanského zákoníku o polovině hodnoty stavby: 
Není-li nic jiného ujednáno, dá vlastník stavebního pozemku 
stavebníkovi při zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou 
bylo zřízeno, za stavbu náhradu. Náhrada činí polovinu hodnoty 
stavby v době zániku práva stavby, ledaže si strany ujednají 
jinak,

d) důležité je i ustanovení § 1256: Zástavní a jiná práva váznoucí 
na právu stavby postihují náhradu,

e) v případě ocenění práva stavby zde není člen rovnice, jenž 
by zohlednil ev. náklady na sjednanou povinnost stavebníka 
odstranit stavbu v době zániku práva; při úvaze ev. kupce práva 
stavby je ovšem logické, že by s tímto musel počítat; autor se 
proto domnívá, že by se tato částka měla projevit jako záporná 
hodnota N (princip viz na obr. 2).

V případě ocenění pozemku zatíženého právem stavby 
podle § 5 odst. 7 oceňovací vyhlášky se pak hodnota Z stanoví 
takto:
a) částka sjednaná ve smlouvě o zřízení práva stavby, kterou 

by vlastník stavby kromě přenechání stavby ještě doplácel 
vlastníkovi pozemku, zřejmě nepřipadá v úvahu,

b) v úvahu připadá rozdíl mezi hodnotou stavby v době zániku 
a sjednanou náhradou k uhrazení vlastníkem pozemku 
vlastníkovi stavby ve výši sjednaného nebo polovičního podílu 
z ceny stavby, stanovené postupem uvedeným výše,

c) důležité je i zde ustanovení § 1256 obč. zákoníku: Zástavní 
a jiná práva váznoucí na právu stavby postihují náhradu,

d) v případě ocenění pozemku zatíženého právem stavby zde 
opět není člen rovnice, který by zohlednil případné náklady 
na sjednanou povinnost stavebníka k odstranění stavby v době 
zániku, což ovšem je zde logické, poněvadž tyto náklady nejsou 
ziskem ani ztrátou vlastníka pozemku.

2.5   Hodnota stavby v době zániku práva stavby při ocenění 
jiném než podle oceňovací vyhlášky

V případě, že není vyžadováno určení ceny zjištěné podle oceňovací 
vyhlášky, je na znalci (odhadci), jakou metodu pro ocenění resp. 
odhad hodnoty stavby v době zániku práva stavby použije – zda 
bude možné využít cenové porovnání nebo použije metodu 
nákladovou s přiměřeným opotřebením, případně – v případě 
předpokládané možnosti dalšího výnosu ze stavby – metodu 
výnosovou.

2.6   Cena stavby v průběhu doby trvání práva stavby při 
ocenění podle oceňovací vyhlášky

Kromě hodnoty v době zániku práva stavby se cena stavby 
vyskytuje také v průběhu doby trvání práva stavby, a to jen při 
ocenění práva stavby, jehož je stavba součástí; při ocenění 
zatíženého pozemku se tato položka nevyskytuje.

Ve vztahu pro ocenění práva stavby v § 39 odst. 3 oceňovací 
vyhlášky

Obr. 7  Odchylka při stanovení ceny práva stavby podle § 39 při různých mírách kapitalizace z přílohy č. 22 oceňovací vyhlášky.
Figure 7  Deviation when fixing the prices of building rights according to § 39 at different rates of capitalization of the annex no 22  

of the valuation of the decree.
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není sice cena stavby výslovně uvedena, je však obsažena 
výnosovým způsobem v hodnotě ročního užitku ru, když podle § 39 
odst. 4 je uvažován i výnos ze stavby: „Roční užitek práva stavby se 
určí ve výši 5 % ze součtu cen pozemku zatíženého právem stavby 
a stavby vyhovující právu stavby“. Zákon o oceňování majetku 
k tomu uvádí v § 16a odst. 3: „Pro ocenění práva stavby se zřízenou 
stavbou, která právu stavby vyhovuje, se roční užitek zjistí jako 
podíl ze součtu zjištěné ceny zatíženého pozemku, popřípadě jeho 
části, a zjištěné ceny stavby, a výše celkové délky trvání práva.“

Problémem je zde skutečnost, že podle novelizované přílohy č. 
22 oceňovací vyhlášky se pro ocenění pozemku zatíženého právem 
stavby i pro ocenění práva stavby použije míra kapitalizace z této 
přílohy podle druhu stavby, která odpovídá právu stavby. Máme 
zde pak odlišné procento poměru fiktivního nájemného k ceně 
(5 % podle § 39 odst. 4) a míry kapitalizace podle přílohy č. 22, 
jež je závislá na způsobu užívání nemovité věci.

Ověřme si situaci příkladem. Zadání:
 • Budova pro výrobu, míra kapitalizace podle přílohy č. 22, 

položka č. 1, míra kapitalizace  ....................................... 7,5 %
 • Z toho setinná míra kapitalizace  ...............................i = 0,075
 • Pozemek 500 m2 po 1000 Kč/m2, cena  ...............  500 000 Kč
 • Budova – cena nové stavby  ............................  10 000 000 Kč
 • Celkem pozemek + stavba  .............................  10 500 000 Kč
 • Z toho 5 % roční užitek podle § 39 odst. 4  ru = 525 000 Kč/rok
 • Stavba nová, zbývající doba práva stavby  ........... n = 97 roků
 • Pro jednoduchost příkladu: Stavba na konci bude přenechána  

vlastníkovi pozemku bezúplatně, náhrada při zániku práva 
stavby  ......................................................................  N = 0 Kč

Dosazením do vztahu z § 39 odst. 3:
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Rozdíl činí (10 500 000 – 6 993 712) Kč = 3 506 288 Kč, tj. 
z původní ceny nové stavby se do ceny práva stavby započte jen 
33,4 %. Graficky je obdobně vzniklý rozdíl v závislosti na zbývající 
době trvání práva stavby znázorněn na obr. 7.

Pokud bychom dosadili roční užitek ve výši dané použitou 
mírou kapitalizace, tj. zde 7,5 %, pak bude:

 • celkem cena pozemku a stavby  ......................  10 500 000 Kč
 • z toho 7,5 % roční užitek podle § 39 odst. 4  ru = 787 500 Kč/rok

a dosazením:

 
787 500 1112,323 10 490 568
1113,323 0,075ZCPS ⋅

= =
⋅

Kč. (19)

Odchylka je potom (10 500 000 – 10 490 568) Kč = 9 432 Kč, 
tj. z původní ceny 0,09 %, což lze přičíst zaokrouhlování. Je 
tedy zřejmé, že by bylo vhodné znění § 39 odst. 4 analogicky 
jako v novém ustanovení § 5 odst. 6 písm. a) z textu:

(4) Roční užitek práva stavby se určí ve výši 5 % ze součtu 
cen pozemku zatíženého právem stavby a stavby vyhovující 
právu stavby.
změnit například na:

(4) Roční užitek práva stavby se určí jako násobek součtu 
ceny pozemku zatíženého právem stavby a ceny stavby 
vyhovující právu stavby mírou kapitalizace uvedenou v příloze 
č. 22 příslušející druhu stavby vyhovující právu stavby; cena 
pozemku se určí podle § 2 až § 5 odst. 1 až 4 podle účelu užití 
stavby vyhovující právu stavby, cena stavby se určí nákladovým 
způsobem podle § 11 bez odpočtu opotřebení.

Proč bez odpočtu opotřebení? Jedná se vlastně jen o zjištění 
základu pro výpočet ročního užitku (obdoba nájemného) pro 
ocenění výnosové, a výnosy by měly být stejné od začátku 
užívání stavby, nezávisle na jejím stáří (pomíjíme zde její 
morální zastarávání).

2.7   Cena stavby v průběhu doby trvání práva stavby při 
ocenění jiném než podle oceňovací vyhlášky

V případě, že není vyžadováno určení ceny zjištěné podle oceňovací 
vyhlášky, je opět na znalci (odhadci), jakou metodu pro ocenění 
resp. odhad hodnoty stavby v době trvání práva stavby použije – 
zda bude možné využít cenové porovnání nebo použije metodu 
nákladovou s přiměřeným opotřebením, případně – v případě 
předpokládané možnosti dalšího výnosu ze stavby – metodu 
výnosovou.

2.8  K použité míře kapitalizace
Jak výše uvedeno, měla by být míra kapitalizace při výnosovém 
ocenění rovna poměru ročního nájemného a ceny nemovité věci. 
Oceňovací předpis přitom požaduje použít míru kapitalizace podle 
určení resp. způsobu užití stavby. Analyzujme tuto problematiku 
ještě jednou, trochu podrobněji.

Výše jsme definovali míru nájemného jako podíl čistého 
ročního nájemného N a ceny věci C:

 =
NMN
C

   resp. v procentech   100 %)NMNP
C

= ⋅ . (20)

Z toho:

 =
NC

MN
   resp.   N C MN= ⋅ . (21)

Odvodili jsme, že míra kapitalizace by měla být rovna výši 
míry nájemného, tedy:
 i = MN   resp. v procentech   u = MNP. (21)

Čisté roční nájemné je vlastně ziskem, tedy ve vzorci pro 
výnosové ocenění konstantními příjmy po určitou dobu
 N = z. (22)

Po dosazení výše uvedeného do vztahu pro výnosové ocenění:

č.
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Je tedy výnosová hodnota dána cenou věci násobenou 
poměrem n-té mocniny úročitele snížené o jednu k téže mocnině 
úročitele nesnížené. Průběh funkce tohoto poměru (zlomku) pro 
různé míry kapitalizace i, ovlivňující velkost úročitele (q = 1 + i, 
kde i = u /100) je zřejmý z obr. 8. Z tohoto grafu plyne, že 
hodnoty velmi blízké jedničce (tedy 100 %) při zbývající době 
trvání 100 let jsou dosahovány jen pro míry kapitalizace vyšší 
než 3 %; nejnižší míra kapitalizace v příloze č. 22 oceňovací 
vyhlášky je přitom 4,5 %. Otázkou však je, jak tomu bude v době 
kratší; například při vydržení je doba práva stavby jen 40 let.

V tab. 1 a obr. 9 je uveden podíl z ceny nové stavby (%) 
při klesající zbývající době trvání práva stavby od 50 do nuly 

v závislosti na použité míře kapitalizace (rovné výši míry 
nájemného).

Na obr. 9 je názorně vidět, jak v posledních letech 
předpokládaných výnosů hodnota stavby rapidně klesá. Je to 
logické, poněvadž stavba bude již jen málo let přinášet výnosy.

Pravdou ovšem je, že stavba na konci bude mít ještě nějakou 
hodnotu; v obr. 10 je vykreslen průběh při jinak stejných 
hodnotách pro zbytkovou hodnotu stavby 40 % z hodnoty stavby 
nové. Pro výpočet lze úpravou výše uvedených vzorců odvodit 
vztah pro výnosovou hodnotu stavby v kterémkoliv roce trvání 
práva stavby před jeho zánikem:
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Tab. 1  Podíl z ceny nové stavby (%) při klesající zbývající době trvání práva stavby od 50 let do nuly v závislosti na použité míře 
kapitalizace při stejné výši míry nájemného.

Table 1  The proportion of the price of new construction (%) when decreasing the remaining duration of the building rights from 50 
years to zero depending on the capitalization rate at the same level of extent of rent.

Doba do ukončení  
práva stavby (roků)

Míra kapitalizace (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15

50 39,20 62,8 77,2 85,9 91,3 94,6 96,6 98,7 99,7 99,8 99,9 99,9
40 32,83 54,71 69,3 79,2 85,8 90,3 93,3 96,8 98,9 99,2 99,5 99,6
30 25,81 44,79 58,8 69,2 76,9 82,6 86,9 92,5 96,7 97,4 98,0 98,5
20 18,05 32,70 44,63 54,36 62,3 68,8 74,2 82,2 89,6 91,3 92,7 93,9
10 9,47 17,97 25,59 32,44 38,61 44,16 49,17 57,8 67,8 70,5 73,0 75,3
5 4,85 9,43 13,74 17,81 21,65 25,27 28,70 35,01 43,26 45,72 48,06 50,28
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obr. 8  Podíl z ceny nové věci při výnosovém ocenění v závislosti na počtu let budoucích výnosů při různé míře kapitalizace.
Figure 8  The Proportion of the price of new things when awards depending on the number of years of future income in the different degree of capitalization.
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3.  ZÁVĚREM

Výše byly analyzovány problémy ocenění stavby při ocenění práva 
stavby. Z analýzy vyplynuly některé problémy, zejména odchylky 
způsobené v oceňovací vyhlášce odchylnou mírou stanovení 
ročního užitku (5 % z nákladově zjištěné ceny stavby a ceny 
pozemku) a míry kapitalizace, předepsané v příloze č. 22 vyhlášky 

Obr. 9  Podíl z ceny nové stavby (%) při klesající zbývající době trvání práva stavby od 50 let do nuly v závislosti na použité míře kapitalizace  
při stejné výši míry nájemného.

Figure 9  The Proportion of the price of new construction (%) when decreasing the remaining duration of the building rights from 50 years to zero  
depending on the capitalization rate at the same level of extent of rent.

podle způsobu využití stavby; byl též do budoucna navržen způsob 
jejího odstranění.

V dalším příspěvku bychom se rádi zabývali zejména těmito 
specifiky při ocenění práva stavby:

 • stavba k datu ocenění značně poškozená, případně není 
provozuschopná,

 • stavba k datu ocenění krátce po větší rekonstrukci (nikoliv 
jen běžná údržba a průběžné opravy),

 • stavba modernizovaná,
 • stavba provozuschopná, ale k datu ocenění a výhledově pro 

daný účel nevyužitelná (například úpadek odvětví),
 • problematika zvláštní ceny pro daň z nabytí nemovitých 

věcí, podle § 19 písm. d) pol. 3 (Zvláštní cenou je ... náhrada 

Obr. 10  Podíl z ceny nové stavby (%) při klesající zbývající době trvání práva stavby od 50 let do nuly v závislosti na použité míře kapitalizace  
při stejné výši míry nájemného, se zbytkem 40 % hodnoty nové stavby na konci doby práva stavby.

Figure 10  The Proportion of the price of new construction (%) when decreasing the remaining duration of the building rights from 50 years to zero  
depending on the extent of capitalization in the same amount of extent of the rent, with the rest of the 40 % of the value of new construction  

at the end of the period of construction.
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za … stavbu, je-li tato náhrada poskytnuta vlastníkem 
pozemku stavebníkovi při zániku práva stavby),

 • prodloužení doby práva stavby, zejména pro stanovení 
základu pro daň z nabytí nemovitých věcí (§ 3 odst. 2 
zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 
nemovitých věcí, po novelizaci zákonem č. 254/2016 Sb.: 
Za nabytí vlastnického práva k právu stavby se pro účely 
daně z nabytí nemovitých věcí považuje také prodloužení 
doby, na kterou je právo stavby zřízeno),

 • změna smluvního ujednání, například:
 • původně sjednán stavební plat, nově zbytek uhrazen 

jednorázově, nebo
 • změna podmínek nakládání se stavbou v době zániku 

práva stavby,
 • získávání dat o cenách práva stavby pro aplikaci 

komparativní metody, například z katastru nemovitostí.

Autor uvítá další náměty čtenářů resp. případy z praxe.
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