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ABSTRAKT: Příspěvek navazuje na předchozí příspěvky autora, jež byly uveřejněny v předchozích číslech časopisu Soudní inženýrství. 
Příspěvky se zabývaly mírou kapitalizace, stanovením hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby, oceněním práva stavby bez zřízené 
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1.  ÚVOD

Příspěvek navazuje na předchozí články autora1), zabývající se 
mírou kapitalizace při výnosovém oceňování, stanovením hodnoty 
pozemku, zatíženého právem stavby, včetně vysvětlení vstupních 
veličin, stanovením hodnoty práva stavby s nezřízenou stavbou, 
problémy hodnoty stavby při ocenění. V nyní předkládaném 
příspěvku se autor zabývá vlastním stanovením hodnoty resp. 
ceny práva stavby.

Následující úvahy jsou vedeny 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.

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

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

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

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

 Bradáč A.:  Ke stanovení hodnoty práva stavby – část II: problém hodnoty 
stavby. In: Soudní inženýrství 1/2017, str. 43–52. ISSN 1211-443X

2.  HODNOTA PRÁVA STAVBY PŘI ZŘÍZENÉ STAVBĚ

2.1  Obecně k hodnotě práva stavby při zřízené stavbě
Vlastníkem práva stavby, včetně stavby, jež je jeho součástí, je 
stavebník, hledáme tedy hodnotu resp. cenu, jakou má právo 
stavby pro stavebníka, kdyby je převáděl na jinou osobu, resp. 
jakou má toto právo hodnotu resp. cenu pro jinou osobu, jež 
by chtěla právo stavby odkoupit. Předpokládáme, že obě tyto 
ceny jsou stejné.

Hodnota práva stavby pro stavebníka resp. pro kupce práva 
stavby se může skládat z následujících složek:
1. Z hodnoty stavby (včetně jejích součástí) ke dni odhadu; CS 

(Kč).
2. Z hodnoty práva stavby s nezřízenou stavbou, zjištěné 

z ročního užitku, jenž vyplývá z rozdílu obvyklého nájemného 
nezastavěného pozemku v daném místě a čase, stavebního platu 
a daně z nemovitých věcí; tento roční užitek je třeba diskontovat 
za dobu od roku odhadu do roku zániku práva stavby a tyto 
diskontované roční výnosy sečíst (viz předchozí příspěvek, 
vztah pro CPSn):

 ( ) 1n

n
qCPSn NO DNV sp
q i
−

= − − ⋅
⋅

, (1)
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kde:
 CPSn ....... cena (hodnota) práva stavby s nezřízenou stavbou 

jako součet diskontovaných ročních užitků 
stavebníka (Kč),

 NO ........... obvyklá výše ročního nájemného obdobných 
pozemků v daném místě a čase (Kč/r),

 DNV ......... daň z nemovitých věcí z nezastavěného pozemku 
(Kč/r),

 sp  ............ sjednaná roční výše stavebního platu 
od stavebníka vlastníkovi pozemku (Kč/r),

 i  .............. míra kapitalizace (úroková míra) roční setinná (–), 
optimálním způsobem zjištění míry kapitalizace 
je zjištění podílu obvyklého nájemného a obvyklé 
ceny obdobných, srovnatelných pozemků,

 q ............... úročitel, vypočtený dle vztahu q = 1 + i,
 n ............... počet zbývajících let do zániku práva stavby (tedy 

doba, po kterou stavebník nebude muset hradit 
vlastníkovi pozemku nájemné).

3. Ze sjednané částky, kterou stavebník obdrží za předání stavby 
vlastníkovi pozemku v době zániku práva stavby; tuto je třeba 
diskontovat z roku zániku práva stavby na současnou hodnotu 
k roku odhadu – vztah pro ZCZS:

 S n
CSZ podílZCZ

q
⋅

=     resp.     %
100S n

CSZ podílZCZ
q

⋅
=

⋅
, (2)

kde:
 ZCZS ........ zisk stavebníka z prodeje části stavby v době 

zániku práva stavby vlastníkovi pozemku, 
diskontovaný na hodnotu ke dni odhadu (Kč),

 CSZ .......... cena stavby zbytková ke dni zániku práva stavby 
(Kč); stanoví se v cenové úrovni ke dni odhadu, 
opotřebení odborným odhadem ke dni zániku 
práva stavby. Je třeba také zvažovat, jaké bude 
ke dni zániku práva stavby ve stavbě vybavení 
resp. její součásti,

 podíl ........ podíl ze zbytkové ceny stavby, který vlastník 
pozemku uhradí stavebníkovi; buď poměrný 
v rozmezí (0;1) nebo v procentech (0 %;100 %); 
polovina bude tedy vyjádřena číslem 0,5 nebo 
jako 50 %,

 i ............... míra kapitalizace (úroková míra) roční setinná (–),
 q ............... úročitel, vypočtený dle vztahu q = 1 + i,
 n ............... počet zbývajících let od roku, ke kterému je 

prováděno stanovení hodnoty, do roku zániku 
práva stavby (roků).

4. Ze záporné hodnoty dané náklady na demolici v případě, že 
má stavebník stavbu v době zániku práva stavby odstranit; 
tuto je třeba rovněž diskontovat z roku zániku práva stavby 
na současnou hodnotu k roku odhadu:

 Z
S n

CDCD
q

= , (3)

kde:
 CDS  ......... cena demolice stavby, diskontovaná na hodnotu 

ke dni odhadu (Kč),
 CDZ ......... cena demolice stavby ke dni zániku práva stavby, 

v cenové úrovni ke dni odhadu (Kč),

 i ............... míra kapitalizace (úroková míra) roční setinná (–),
 q ............... úročitel, vypočtený dle vztahu q = 1 + i,
 n ............... počet zbývajících let, na která je právo stavby 

zřízeno, od roku, ke kterému je prováděno 
stanovení hodnoty, do roku zániku práva stavby 
(roků).

2.2   Odvození obecného vztahu pro výpočet ceny (hodnoty) 
práva stavby

Pro výpočet ceny (hodnoty) práva stavby CPS je pak třeba výše 
uvedené hodnoty z části 2.1 sloučit; přitom některé se nemusí 
vyskytovat, například:

 • cena stavby CS, pokud stavba ještě není zřízena,
 • roční užitek stavebníka ru, pokud je součet sjednaného 

ročního stavebního platu a roční daně z nemovitých věcí 
nezastavěného pozemku roven nebo vyšší, než je v místě 
a čase obvyklé roční nájemné nezastavěného pozemku,

 • úplata od vlastníka pozemku za část zbytkové ceny stavby 
při zániku práva stavby, pokud má být stavba přenechána 
vlastníkovi pozemku bezúplatně nebo odstraněna,

 • ztráta stavebníka za cenu demolice stavby při zániku práva 
stavby, pokud není odstranění stavby sjednáno.

Platí tedy, že:  
Obvyklá cena stavby k datu odhadu     CS

+ hodnota práva stavby s nezřízenou stavbou + CPSn
+  úplata od vlastníka pozemku za část zbytkové ceny 

stavby při zániku práva stavby 
+ ZCZS

–  ztráta za demolici stavby při zániku práva stavby, 
pokud je odstranění sjednáno 

– CDS

= cena práva stavby = CPS

Vyjádřeno vzorcem:
 CPS = CS +CPSn + ZCZs – CDs . (4)

Dosazením z předchozího obecný vzorec 
(cena stavby CS + (1) + (2) – (3):

( ) 1n
Z

n n n
q CSZ podíl CDCPS CS NO DNV sp
q i q q
− ⋅

= + − − ⋅ + −
⋅

. (5)

Úpravou

 1n
Z

n n n
q CSZ podíl CDCPS CS ru
q i q q
− ⋅

= + ⋅ + −
⋅

, (6)

kde:
 CPS ......... cena (hodnota) práva stavby (Kč),
 CS ............ cena (hodnota) stavby vč. jejích součástí k datu 

odhadu (Kč),
 NO ........... obvyklá výše ročního nájemného obdobných 

pozemků v daném místě a čase (Kč/r). Není-li 
známo, použije se zpravidla hodnota ve výši 5 % 
z obvyklé ceny pozemku,

 DNV ......... daň z nemovitých věcí z nezastavěného pozemku 
(Kč/r),

 sp ............. sjednaná roční výše stavebního platu 
od stavebníka vlastníkovi pozemku (Kč/r),

 ru  ............ roční užitek stavebníka; ru = NO – DNV – sp (Kč/r),
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 i ............... míra kapitalizace (úroková míra) roční setinná (–); 
optimálním způsobem zjištění míry kapitalizace 
je zjištění podílu obvyklého nájemného a obvyklé 
ceny obdobných, srovnatelných pozemků; není-li 
známo, použije se zpravidla hodnota 0,05  
(tj. u = 5 %/r),

 q ............... úročitel, vypočtený dle vztahu q = 1 + i,
 n ............... počet zbývajících let do zániku práva stavby (tedy 

doba, po kterou stavebník nebude muset hradit 
vlastníkovi pozemku nájemné),

 ZCZS  ....... cena stavby zbytková ke dni zániku práva stavby 
(Kč); stanoví se v cenové úrovni ke dni odhadu, 
opotřebení odborným odhadem ke dni zániku 
práva stavby. Bude třeba také zvažovat, jaké bude 
ke dni zániku práva stavby ve stavbě vybavení 
resp. její součásti,

 podíl ........ podíl ze zbytkové ceny stavby, který vlastník 
pozemku uhradí stavebníkovi za stavbu v době 
zániku práva stavby; a to poměrný v rozmezí <0;1>; 
polovina (50 %) bude tedy vyjádřena číslem 0,50,

Tab. 1  Obecný algoritmus pro výpočet hodnoty práva stavby výnosovým způsobem.
Table 1  A general algorithm for the calculation of the value of the building rights yield way.

Ř. Veličina Ozn. Jednotka Hodnota Vztah, poznámka
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Roční obvyklé nájemné z pozemku NO Kč/r 45 800 Není-li možno zjistit, pak zpravidla 5 % 
z obvyklé hodnoty pozemku

2 Roční platba daně z nemovitých věcí – u práva 
stavby hradí každoročně stavebník DNV Kč/r 6 870 Ve výši jako daň z nezatíženého pozemku

3 Sjednaná výše stavebního platu roční sp Kč/r 20 000 Dle smlouvy

4 Roční užitek stavebníka po odpočtu daně 
a stavebního platu ru Kč/r 18 930 ru = NO – DNV – sp

5 Míra kapitalizace pro diskontování (p.a.) u % / r 5,00
Ve výši podílu obvyklého ročního 

nájemného a ceny pozemku; není-li možno 
zjistit, zpravidla 5 %

6 Míra kapitalizace pro diskontování setinná roční i – / r 0,05 i = u / 100
7 Úročitel q – 1,05 q = 1+i
8 Počet let do zániku práva stavby n roků 80  
9 Mocnina úročitele qn  49,56144107 Pomocné pro zamezení chyby výpočtu

10 Součet diskontovaných ročních užitků (cena 
práva stavby s nezřízenou stavbou) CPSn Kč 370 961

1n

n
qru
q i
−

⋅
⋅

11 Cena stavby ve stavu k datu odhadu CS Kč 8 000 000 Stanoveno samostatně

12
Cena stavby k datu zániku práva stavby, 
v cenové úrovni data odhadu, bez odpočtu 
opotřebení 

CSZP Kč 10 000 000 Stanoveno samostatně

13 Opotřebení stavby k datu zániku práva stavby 
v procentech o % 80 Stanoveno samostatně

14 Cena stavby po odpočtu opotřebení k datu zániku 
práva stavby, v cenové úrovni data odhadu CSZ Kč 2 000 000 CZSP × (1 – o / 100)

15 Sjednaný podíl, který vlastník pozemku uhradí 
za stavbu v době zániku práva stavby podíl % % 60

Dle smlouvy. 
Pokud je sjednáno odstranění stavby, 

dosadí se nula. 
Pokud není nic sjednáno, dosadí se 50 % 

dle obč. zákoníku.

16 Budoucí zisk stavebníka z přenechání stavby 
v době zániku práva stavby BZS Kč 1 200 000 CSZ × podíl % / 100

17 Zisk z přenechání stavby v době zániku práva 
stavby po diskontování na současnou hodnotu ZCZS Kč 24 212 BZS / qn

18
Cena za demolici stavby a ev. úpravu pozemku 
v době zániku práva stavby,  
v cenové úrovni data odhadu

CDZ Kč 0

Dle smlouvy. 
Pokud není nic sjednáno, předpokládá se 
přenechání stavby vlastníkovi pozemku, 

dosadí se nula

19
Cena za demolici stavby a ev. úpravu pozemku 
po diskontování na současnou hodnotu k datu 
odhadu

CDS Kč 0 CDZ / qn

20 Cena práva stavby (ř. 10+11+17–19) CPS Kč 8 395 173 CS + SPSn + ZCZS – CDS
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 CDZ ......... cena demolice stavby ke dni zániku práva stavby, 
pokud je ve smlouvě odstranění stavby sjednáno, 
v cenové úrovni ke dni odhadu (Kč).

Jak výše uvedeno, některé hodnoty mohou být nulové, zejména 
podle ujednání o osudu stavby v době zániku práva stavby. 
Algoritmus výpočtu je v tab. 1.

2.3   Hodnota práva stavby při úhradě jednorázově v době 
uzavření smlouvy

Hodnota práva stavby by měla reprezentovat teoreticky ušetřené 
nájemné pozemku za zbývající dobu trvání práva stavby; součástí 
práva stavby je ovšem i vlastní stavba. Je-li rozestavěna nebo již 
zřízena, je třeba k ušetřenému nájemnému cenu této stavby (staveb) 
k datu odhadu připočíst, poněvadž nelze prodat právo bez stavby, 
která je jeho součástí. Způsob výpočtu je stejný po celou dobu 
trvání práva stavby – jak při jeho sjednání, tak i kdykoliv v průběhu 
doby dalšího trvání.

V případě varianty A se jedná o případ, kdy došlo k úhradě celé 
ceny práva stavby jednorázově v době uzavření smlouvy, s tím, že 
následně již stavebník po celou zbývající dobu trvání práva nebude 
hradit žádné další položky, s výjimkou daně z nemovitých věcí, 
jejíž úhrada stavebníkem vyplývá ze zákona2).

2) Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v aktuálním znění: 

Varianta A – Hodnota práva stavby se zřízenou stavbou, úhrada 
za  zřízení  práva provedena na  začátku,  stavba bude na konci 
bezúplatně převedena na vlastníka pozemku.

Ve vzorci (5)

( ) 1n
Z

n n n
q CSZ podíl CDCPS CS NO DNV sp
q i q q
− ⋅

= + − − ⋅ + −
⋅

, (7)

odpadnou položky stavebního platu sp, diskontovaného zisku 
za odprodaný podíl stavby i nákladů na demolici, takže se vzorec 
zjednoduší na:

 ( ) 1n

n
qCPS CS NO DNV
q i
−

= + − ⋅
⋅

. (8)

Algoritmus výpočtu je v tab. 2; je zde dosazen nulový zisk 
stavebníka z odkupu stavby na konci a nulová ztráta ve formě 
nákladu na její budoucí demolici. Průběh hodnoty v čase je na obr. 1.

Varianta B – Hodnota práva stavby se zřízenou stavbou, úhrada 
za zřízení práva provedena na začátku, stavba bude po uplynutí 
doby práva stavby odstraněna.

V daném případě by hodnota práva stavby měla opět reprezentovat 
ušetřené nájemné pozemku za zbývající dobu trvání práva stavby; 

§ 3 – Poplatníci daně: …(2) Poplatníkem daně z pozemků je, jde-li 
o pozemek … e) zatížený právem stavby, stavebník.

Tab. 2  Algoritmus pro výpočet hodnoty práva stavby výnosovým způsobem.
Varianta A – na konci stavba darována vlastníkovi pozemku.

Table 2  The algorithm for the calculation of the value of the building rights yield way.
Variant of the A – at the end of the construction given to the owner of the land.

Ř. Veličina Ozn. Jednotka Hodnota
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Roční obvyklé nájemné z pozemku NO Kč/r 45 800
2 Roční platba daně z nemovitých věcí  – u práva stavby hradí každoročně stavebník DNV Kč/r 6 870
3 Sjednaná výše stavebního platu roční sp Kč/r 0
4 Roční užitek stavebníka po odpočtu daně a stavebního platu ru Kč/r 38 930
5 Míra kapitalizace pro diskontování (p.a.) u % / r 5,00
6 Míra kapitalizace pro diskontování setinná roční i – / r 0,05
7 Úročitel q – 1,05
8 Počet let do zániku práva stavby n roků 80
9 Mocnina úročitele qn  49,561441

10 Součet diskontovaných ročních užitků (cena práva stavby s nezřízenou stavbou) CPSn Kč 762 890
11 Cena stavby ve stavu k datu odhadu CS Kč 8 421 053
12 Cena stavby k datu zániku práva stavby, v cenové úrovni data odhadu, bez odpočtu opotřebení CSZP Kč 10 000 000
13 Opotřebení stavby k datu zániku práva stavby o % 80,00
14 Cena stavby po odpočtu opotřebení k datu zániku práva stavby, v cenové úrovni data odhadu CSZ Kč 2 000 000
15 Sjednaný podíl, který vlastník pozemku uhradí za stavbu v době zániku práva stavby podíl % % 0
16 Budoucí zisk stavebníka z přenechání stavby v době zániku práva stavby BZS Kč 0
17 Zisk z přenechání stavby v době zániku práva stavby po diskontování na současnou hodnotu ZCZS Kč 0

18 Cena za demolici stavby a ev. úpravu pozemku v době zániku práva stavby, v cenové úrovni data 
odhadu CDZ Kč 0

19 Cena za demolici stavby a ev. úpravu pozemku po diskontování na současnou hodnotu k datu odhadu CDS Kč 0
20 Cena práva stavby (ř. 10+11+17–19) CPS Kč 9 183 943
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Obr. 1  Průběh hodnoty práva stavby v čase – varianta A.
Stavba zřízena v období 97 až 95 let před zánikem práva stavby.

Opotřebení stavby celou dobu lineární do 100 % na konci, bez rekonstrukcí.
Na konci stavba přenechána vlastníkovi pozemku bezúplatně.

Figure 1  The Course the value of the building right in time – variant of the A.
The building established in the period 97 to 95 years prior to termination rights of the construction.

Wear construction the entire time linear to 100 % at the end, without reconstruction.
At the end of construction left to the owner of the land free of charge.

Obr. 2  Průběh hodnoty práva stavby v čase – varianta B.
Stavba zřízena v období 97 až 95 let před zánikem práva stavby.

Opotřebení stavby celou dobu lineární do 100 % na konci, bez rekonstrukcí.
V době zániku práva stavby objekt odstraněn (demolice).

Figure 2  The Course the value of the building right in time – variant of the B.
The building established in the period 97 to 95 years prior to termination rights of the construction.

Wear construction the entire time linear to 100 % at the end, without reconstruction.
At the time of the termination rights of the construction object is removed (demolition).
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součástí práva stavby je ovšem i stavba. Je-li rozestavěna nebo 
již zřízena, je k ušetřenému nájemnému cenu této stavby (staveb) 
k datu odhadu připočíst, poněvadž nelze prodat právo bez stavby, 
která je jeho součástí.

Ve vzorci (5)

( ) 1n
Z

n n n
q CSZ podíl CDCPS CS NO DNV sp
q i q q
− ⋅

= + − − ⋅ + −
⋅

odpadnou položky stavebního platu sp a diskontovaného zisku 
za odprodaný podíl stavby, takže se vzorec zjednoduší na:

 ( ) 1n
Z

n n
q CDCPS CS NO DNV
q i q
−

= + − ⋅ −
⋅

. (9)

Algoritmus výpočtu je v tab. 3; je zde dosazen nulový zisk 
stavebníka z odkupu stavby na konci a ztráta ve formě nákladu 
na její budoucí demolici; hodnota práva stavby ke konci je pak 
kvůli demolici záporná. Průběh hodnoty v čase je na obr. 2.

Varianta C – Hodnota práva stavby se zřízenou stavbou, úhrada 
za zřízení práva na začátku, na konci stavba za určitou část ceny 
předána vlastníkovi pozemku.

Výpočet je proveden v tab. 1. Průběh závislosti hodnoty práva 
stavby na zbývající době jeho trvání je v obr. 3.

Varianta  D  – Hodnota  práva  stavby  se  zřízenou  stavbou, 
úhrada za zřízení práva na začátku, v průběhu užívání rozsáhlá 
rekonstrukce,  na  konci  stavba  za  určitou  část  ceny  předána 
vlastníkovi pozemku, výnosové ocenění.

V tab. 4 a obr. 4 je případ, kdy je v 50. roce před zánikem práva 
stavby provedena rekonstrukce, jíž se hodnota stavby v tomto roce 
zvýší na 11 mil. Kč. Následně je opět ve smyslu výše uvedeného 
uvažován pokles hodnoty stavby lineárně do nuly v roce zániku 
práva stavby. Jako příklad výpočtu jsou v tab. 4 uvedeny roky 51 
(před rekonstrukcí) a 50 (po rekonstrukci) před zánikem práva 
stavby.

Tab. 3  Algoritmus pro výpočet hodnoty práva stavby výnosovým způsobem.
Varianta B – na konci bude stavba odstraněna (demolice).

Table 3  The algorithm for the calculation of the value of the building rights yield way.
Variant of the B – at the end of the building removed (demolition).

Ř. Veličina Ozn. Jednotka Hodnota
Hodnota Hodnota

Období výstavby
1 Roční obvyklé nájemné z pozemku NO Kč/r 45 800 45800 45800

2 Roční platba daně z nemovitých věcí – u práva stavby hradí 
každoročně stavebník DNV Kč/r 6 870 6870 6870

3 Sjednaná výše stavebního platu roční sp Kč/r 0 0 0
4 Roční užitek stavebníka po odpočtu daně a stavebního platu ru Kč/r 38 930 38 930 38 930
5 Míra kapitalizace pro diskontování (p.a.) u % / r 5,00 5,00 5,00
6 Míra kapitalizace pro diskontování setinná roční i – / r 0,05 0,05 0,05
7 Úročitel q – 1,05 1,05 1,05
8 Počet let do zániku práva stavby n roků 99 97 95
9 Mocnina úročitele qn  125,2392932 113,595731 103,034676

10 Součet diskontovaných ročních užitků (cena práva stavby 
s nezřízenou stavbou) CPSn Kč 772 383 771 746 771 043

11 Cena stavby ve stavu k datu odhadu CS Kč 0 0 10 000 000

12 Cena stavby k datu zániku práva stavby, v cenové úrovni data 
odhadu, bez odpočtu opotřebení CSZP Kč 10 000 000 10 000 000 10 000 000

13 Opotřebení stavby k datu zániku práva stavby o % 80 80,00 80,00

14 Cena stavby po odpočtu opotřebení k datu zániku práva stavby, 
v cenové úrovni data odhadu CSZ Kč 2 000 000 2 000 000 2 000 000

15 Sjednaný podíl, který vlastník pozemku uhradí za stavbu v době 
zániku práva stavby podíl % % 0 0 0

16 Budoucí zisk stavebníka z přenechání stavby v době zániku 
práva stavby BZS Kč 0 0 0

17 Zisk z přenechání stavby v době zániku práva stavby 
po diskontování na současnou hodnotu ZCZS Kč 0 0 0

18 Cena za demolici stavby a ev. úpravu pozemku v době zániku 
práva stavby, v cenové úrovni data odhadu CDZ Kč 0 0 2 000 000

19 Cena za demolici stavby a ev. úpravu pozemku po diskontování 
na současnou hodnotu k datu odhadu CDS Kč 0 0 19 411

20 Cena práva stavby (ř. 10+11+17–19) CPS Kč 772 383 771 746 10 751 632
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Obr. 3  Průběh hodnoty práva stavby v čase – varianta C.
Stavba zřízena v období 97 až 95 let před zánikem práva stavby.

Opotřebení stavby celou dobu lineární do 100 % na konci, bez rekonstrukcí.
V době zániku práva stavby objekt odprodán vlastníkovi pozemku.

Figure 3  The Course the value of the building right in time – variant of the C.
The building established in the period 97 to 95 years prior to termination rights of the construction.

Wear construction the entire time linear to 100 % at the end, without reconstruction.
At the time of the termination rights of the construction object is sold to the owner of the land.

Obr. 4  Průběh hodnoty práva stavby v čase – varianta D.
Stavba zřízena v období 97 až 95 let před zánikem práva stavby.

Opotřebení stavby celou dobu lineární do 100 % na konci, s rekonstrukcí.
V době zániku práva stavby objekt odprodán vlastníkovi pozemku.

Figure 4  The Course the value of the building right in time – variant of the D.
The building established in the period 97 to 95 years prior to termination rights of the construction.

Wear construction the entire time linear to 100 % at the end, with reconstruction
At the time of the termination rights of the construction object is sold to the owner of the land.
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Tab. 4  Algoritmus pro výpočet hodnoty práva stavby výnosovým způsobem.
Varianta D – na konci stavba odstraněna (demolice).

Table 4  The algorithm for the calculation of the value of the building rights yield way.
Variant of the D – at the end of the building removed (demolition).

Ř. Veličina Ozn. Jednotka
Hodnota Hodnota

Rekonstrukce
1 Roční obvyklé nájemné z pozemku NO Kč/r 45800 45800

2 Roční platba daně z nemovitých věcí – u práva stavby hradí každoročně 
stavebník DNV Kč/r 6870 6870

3 Sjednaná výše stavebního platu roční sp Kč/r 0 0
4 Roční užitek stavebníka po odpočtu daně a stavebního platu ru Kč/r 38 930 38 930
5 Míra kapitalizace pro diskontování (p.a.) u % / r 5,00 5,00
6 Míra kapitalizace pro diskontování setinná roční i – / r 0,05 0,05
7 Úročitel q – 1,05 1,05
8 Počet let do zániku práva stavby n roků 51 50
9 Mocnina úročitele qn  12,04077 11,46739979

10 Součet diskontovaných ročních užitků (cena práva stavby s nezřízenou 
stavbou) CPSn Kč 713 936 710 703

11 Cena nové stavby v CÚ roku odhadu CN Kč 10 000 000 11 000 000
12 Opotřebení stavby k roku odhadu (rovnoměrně do 100 %) 1,00 % 44 0
13 Cena stavby opotřebené k datu odhadu CS Kč 5 368 421 11 000 000

14 Cena stavby k datu zániku práva stavby, v cenové úrovni data odhadu, bez 
odpočtu opotřebení CSZP Kč 10 000 000 10 000 000

15 Opotřebení stavby k datu zániku práva stavby o % 50,00 50,00

16 Cena stavby po odpočtu opotřebení k datu zániku práva stavby, v cenové 
úrovni data odhadu CSZ Kč 5 000 000 5 000 000

17 Sjednaný podíl, který vlastník pozemku uhradí za stavbu v době zániku práva 
stavby podíl % % 60 60

18 Budoucí zisk stavebníka z přenechání stavby v době zániku práva stavby BZS Kč 3 000 000 3 000 000

19 Zisk z přenechání stavby v době zániku práva stavby po diskontování 
na současnou hodnotu ZCZS Kč 249 154 261 611

20 Cena za demolici stavby a ev. úpravu pozemku v době zániku práva stavby, 
v cenové úrovni data odhadu CDZ Kč 0 0

21 Cena za demolici stavby a ev. úpravu pozemku po diskontování na současnou 
hodnotu k datu odhadu CDS Kč 0 0

22 Cena práva stavby (ř. 10+13+19–21) CPS Kč 6 331 511 11 972 314

2.4  Hodnota práva stavby v případě stavebního platu
V případě sjednaného každoročního stavebního platu (ve výši 
obvyklého nájemného, sníženého o daň z nemovitých věcí hrazenou 
stavebníkem), pokud by nebyla zřízena stavba, je cena práva ve 
vztahu k pozemku prakticky nulová, protože stavebník nemá oproti 
předešlému případu nic dopředu „našetřeno“. V případě stavebního 
platu nižšího je hodnota práva vyšší – je „předplaceno“, přitom 
nezáleží na tom, za jakou částku bylo právo stavby na počátku 
zřízeno.

Výpočet je obdobný jako v tab. 1; průběh hodnoty práva stavby 
při různé výši stavebního platu v závislosti na čase je zobrazen 
v obr. 5.

3.   K CENĚ PRÁVA STAVBY, ZJIŠTĚNÉ PODLE 
OCEŇOVACÍHO PŘEDPISU

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška), v aktuálním znění k ocenění práva stavby 
s nezřízenou stavbou stanoví:

§ 39 – Oceňování práva stavby
(1) Cena práva stavby s nezřízenou stavbou se určí podle vzorce

NCPS ru t= ⋅  ,

kde:
 CPSN  ....... cena práva stavby s nezřízenou stavbou,
 ru ............. roční užitek z práva stavby v Kč,
 t ............... počet let dalšího užívání do zániku práva stavby, 

nejvýše však 5 let.
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(2) Roční užitek práva stavby bez zřízené stavby se určí ve výši 
obvyklého nájemného z pozemku, popřípadě části pozemku, 
ke kterému je zřízeno právo stavby. Nelze-li obvyklé nájemné 
z pozemku objektivně zjistit, stanoví se roční užitek z ceny pozemku, 
určené podle § 4, ve výši 5 %.

Je zřejmé, že tvůrce oceňovací vyhlášky přizpůsobil výpočet 
analogicky metodice ocenění věcného břemene služebnosti podle 
§ 16b odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Tento 
přístup byl ovšem poplatný době vzniku zákona, kdy úrokové míry 
v bankách byly v desítkách procent. Za 5 let se přitom vložený 
kapitál vrátí při míře výnosnosti (procento kapitalizace)

100% 20% /
5

u rok
roků

= = .

Výsledná hodnota při více než 5 letech, na které je právo 
sjednáno, činí přitom tímto výpočtem jen 28 % z ceny pozemku, 
takže vlastník pozemku by podle tohoto dostal jen čtvrtinu ceny 
pozemku, i když jej prakticky po celý život nemůže užívat a již 
nikdy nedostane žádné nájemné.

Ocenění podle předpisu také neřeší konkrétně metodiku ocenění 
v případě, kdy je právo stavby sjednáno za stavební plat. Pak se 
jedná prakticky o totéž jako nájemné, takže pokud je stavební plat 
sjednán ve výši obvyklého nájemného z obdobného pozemku, 
lze rozdíl oproti nájemnímu vztahu spatřovat jen v tom, že 
po sjednanou dobu je právo stavby prakticky nevypověditelné. 
Cena práva stavby je potom vlastně hypotetická.

Pro ocenění práva stavby se zřízenou stavbou pak v § 39 
oceňovací vyhlášky je dále uvedeno:

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

( )
( )1 11

1

n

Z n
i

CPS ru N
ii

 + −  = ⋅ ⋅ +   +  
,

kde:
 CPSZ ........ cena práva stavby se zřízenou stavbou v Kč,
 ru ............. roční užitek z práva stavby v Kč,
 i ............... míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této 

vyhlášce, v setinném vyjádření,

Obr. 5  Průběh hodnoty práva stavby v čase – vliv stavebního platu.
Stavba zřízena v období 97 až 95 let před zánikem práva stavby.

Opotřebení stavby celou dobu lineární do 100 % na konci, bez rekonstrukcí.
Na konci stavba přenechána vlastníkovi pozemku bezúplatně.

Figure 5  The course the value of the building right in time – the impact of construction salary.
The building established in the period 97 to 95 years prior to termination rights of the construction.

Wear construction the entire time linear to 100 % at the end, without reconstruction.
At the end of construction left to the owner of the land free of charge.
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 n ............... počet let dalšího užívání do zániku práva stavby,
 N .............. náhrada při zániku práva stavby v Kč.

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

(5) Bylo-li právo stavby zřízeno za úplatu a ujednala-li se úplata 
v opětujících dávkách jako stavební plat, zatěžuje právo stavby 
jako reálné břemeno. Úplata se zohlední ve výši ročního užitku. 
Pokud úplata převyšuje roční užitek stanovený podle odstavce 4, 
pak roční užitek je nulový.

(6) Počet let dalšího užívání práva se určí z veřejného seznamu.
(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.

Pokud uvedený vztah převedeme na vztahy uvedené v tomto 
příspěvku, pak dostaneme vztah

 n n
q NCPS ru
i q q

= ⋅ +
⋅

. (10)

První část vztahu (10) reprezentuje součet konstantních ročních 
výnosů po dobu trvání práva stavby. V § 39 odst. 4 vyhlášky je 
k tomu uvedeno, že roční užitek práva stavby se určí ve výši 5 % ze 
součtu cen pozemku zatíženého právem stavby a stavby vyhovující 
právu stavby. Je pravdou, že stavebník

 • nemusí hradit nájemné z pozemku, takže toto fiktivní 
nájemné pozemku je jeho užitkem,

 • a nemusí hradit ani nájemné ze stavby, poněvadž je jeho 
vlastnictvím; diskontováním budoucích výnosů vlastně 
nahrazujeme výnosovým způsobem stanovenou cenu 
stavby.

Druhá část vztahu (10) pak reprezentuje náhradu při ukončení 
práva stavby, diskontovanou k datu ocenění.

Otázkou je výše míry kapitalizace; oceňovací vyhláška zde 
odkazuje na přílohu č. 22 vyhlášky, kde je stanoveno „podle 
druhu stavby, která odpovídá právu stavby“ (rozmezí 4,5 až 11 %). 
Přitom výnosy vyhláška uvažuje v odst. 4 ve výši 5 %; k možnému 
problému při nestejných hodnotách nájemného a míry kapitalizace 
viz výše resp. v předchozích příspěvcích.

3.  ZÁVĚREM

Autor se pokusil postupně osvětlit a diskutovat problematiku 
ocenění práva stavby a také ocenění pozemku, právem stavby 
zatíženého. Problematika je nová, a jak z příspěvku vyplynulo, 
s řadou možných variant. Autor uvítá další náměty čtenářů resp. 
případy z praxe.
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