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ABSTRAKT: Článek se zabývá oceněním práva stavby ať se zřízenou či nezřízenou stavbou. Jsou zde uvedeny důležité poznatky 
o problematice práva stavby. Součástí je kapitola o jednotlivých veličinách, které vstupují do výpočtu ceny práva. Obsahuje grafy 
závislosti ceny práva stavby na stáří stavby a na míře kapitalizace.
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1. ÚVOD

Právo stavby je nemovitou věcí.1) Opravňuje stavebníka mít 
na pozemku jiného vlastníka stavbu. Právo stavby může být 
se zřízenou či nezřízenou stavbou. V případě tohoto práva má 
stavebník stejná práva jako vlastník.
Právo stavby lze nabýt:

 • smlouvou,
 • vydržením,
 • rozhodnutím orgánu veřejné moci, pokud to stanoví zákon.2)

1.1  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a právo stavby
Důležité poznatky o právu stavby:

 • vzniká zápisem do veřejného seznamu. (§ 1243),
 • lze je zřídit pouze dočasně, maximálně na 99 let (§ 1244); 

bylo-li nabyto vydržením, tak jej nabývá na 40 let (lze 
soudně zkrátit či prodloužit),

 • nelze jej zřídit k pozemku, na kterém vázne právo příčící 
se účelu stavby (§ 1241),

 • se souhlasem zástavního věřitele jej lze zatížit právem 
stavby i pozemek se zástavním právem (§ 1241),

 • stavebník má stejná práva jako vlastník (§ 1250),
 • jelikož je právo stavby nemovitou věcí lze je převádět, 

zastavit a lze je zdědit,
 • může být zřízeno za úplatu nebo bezplatně,

1) Dle § 1242 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2) Dle 1243 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 • dle § 9 odst. (2) písmene a) bodu 4. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku mění druh pozemku – stává se z něj 
stavební pozemek.

1.2  Historie pojmu právo stavby
Zákon č. 86/1912 ř.z., o stavebním právu, ze dne 26. 4. 1912

V tomto zákonu byla první zmínka o právu stavby.
 • Dle § 1 Pozemek může býti zavazen věcným, zcizitelným 

a děditelným právem, míti stavbu na povrchu nebo pod 
povrchem půdy (stavebním právem).

 • Právo mohlo být zřízeno nejméně na 30 let a nejvíce na 80 let.
 • Dle § 6 je stavební právo označováno jako nemovitá věc, 

stavba je považována za příslušenství stavebního práva.

Zákon č. 88/1947 Sb., o právu stavby, ze dne 6. 5. 1947
Dle § 1 Pozemek může býti zatížen věcným právem jiné osoby 

(stavebníka), míti stavbu na jeho povrchu nebo pod povrchem 
(právo stavby). Nezáleží na tom, zdali jde o stavbu již zřízenou či 
dosud nezřízenou.

§ 2 Právo stavby může býti zřízeno tak, že se vztahuje 
i na pozemek, kterého není potřebí ke stavbě, který však slouží 
k jejímu lepšímu užívání.

§ 3 Právo stavby je věc nemovitá. Také stavba se spravuje 
ustanoveními o věcech nemovitých, ale není věcí samostatnou.

Zákon č. 141/1950 Sb. Občanský zákoník ze dne 25. října 1950
Zákon platil až do 31. 12. 1991. V tomto zákoně bylo právo 

stavby řešeno v § 155 až 165.
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§ 160 Právo zřídit si trvalou stavbu na cizím pozemku (právo 
stavby) vzniká ze zákona nebo výrokem úředním (§ 114) anebo 
smlouvou. K zřízení práva stavby smlouvou je třeba přivolení 
okresního národního výboru.

§ 163 Právo stavby lze zřídit za plat nebo bezplatně. Záleží-li 
plat v opětujících se dávkách, nemohou být jeho výměra a splatnost 
učiněny závislými na nejistých událostech budoucích.

§ 165 Právo stavby se zapíše v knize pozemkové nebo železniční, 
a to i tehdy, je-li právo stavby zřízeno přímo zákonem nebo výrokem 
úředním (§ 114).

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, účinný od 1. 1. 1964
Zde není o právu stavby zmínka.

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014
V tomto zákoně se opět vrátilo zavedení pojmu práva stavby. 

Problematika je řešena v § 1240 – § 1256.

1.3   Oceňování práva stavby podle zákona o oceňování 
majetku a oceňovací vyhlášky

1.3.1  Ustanovení zákona
Podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů (zákon o oceňování majetku) se ocenění3) provádí 
výnosovým způsobem na základě ročního užitku. Pro stanovení 
ročního užitku je důležité, zda se jedná o ocenění práva stavby se 
stavbou již zřízenou, či naopak nezřízenou. Ocenění práva stavby 
je uvedeno v § 16a zákona o oceňování majetku:

(1) Právo stavby se oceňuje výnosovým způsobem na základě 
ročního užitku s uplatněním dalšího užívání práva, které uplyne 
od roku ocenění do roku zániku práva. Způsob výpočtu stanoví 
vyhláška.

(2) Pro ocenění práva stavby s nezřízenou stavbou, která právu 
stavby vyhovuje, se zjistí roční užitek z pozemku nebo jeho části 
zatíženého tímto právem. Roční užitek se násobí počtem let dalšího 
užívání práva, nejvýše však pěti.

(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.

(4) Ocenění podle odstavců 2 a 3 se neuplatní, bylo-li právo 
stavby zřízeno za úplatu nebo lze-li ocenění práva zjistit ze smlouvy 
nebo z rozhodnutí příslušného orgánu a není-li úplata o více než 
jednu třetinu nižší než roční užitek zjištěný podle odstavce 2 nebo 
podle odstavce 3.4)

Podrobněji je ocenění práva stavby popsáno ve čtvrté části 
oceňovací vyhlášky.

3) Zákon č. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů 
upravuje, kdy se ocenění dle zákona provádí (1) Zákon upravuje způsoby 
oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot (dále jen „majetek“) 
a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy.1) Odkazují-li tyto předpisy 
na cenový nebo zvláštní předpis pro ocenění majetku nebo služby k jinému 
účelu než pro prodej, rozumí se tímto předpisem tento zákon. Zákon platí 
i pro účely stanovené zvláštními předpisy uvedenými v části čtvrté až deváté 
tohoto zákona a dále tehdy, stanoví-li tak příslušný orgán v rámci svého 
oprávnění nebo dohodnou-li se tak strany.

4) § 16a zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů (zákon o oceňování majetku).

1.3.2   Cena práva stavby s nezřízenou stavbou dle § 39 
oceňovací vyhlášky

(1) Cena práva stavby s nezřízenou stavbou se určí podle vzorce
CPSN = 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.
(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 %.5)

Pokud lze zjistit obvyklé nájemné z pozemku, ke kterému je 
právo stavby zřízeno:

 • Nejprve je nutno vypočítat roční obvyklé nájemné 
z pozemku, ke kterému je právo stavby zjištěno. To 
zjistíme vynásobením jednotkového nájemného z pozemku 
a výměry pozemku.

 • V dalším kroku je nezbytné zjistit počet let, kdy bude právo 
užíváno. Jak je uvedeno v zákoně o oceňování majetku, 
může být nejvýše násobeno pěti.

 • Na závěr vynásobíme roční užitek z práva stavby počtem 
let, kdy bude právo užíváno (maximálně 5), čímž zjistíme 
cenu práva stavby.

Pokud nelze zjistit obvyklé nájemné z pozemku, ke kterému je 
právo stavby zřízeno:

 • Opět v prvním kroku je nutné vypočítat roční užitek práva 
stavby. Pokud nelze zjistit obvyklé nájemné z pozemku, 
na kterém je stavba, využijeme § 39 odst. 4 oceňovací 
vyhlášky, kde se uvádí, že roční užitek práva stavby se 
určí ve výši 5 % ze součtu cen pozemku zatíženého právem 
stavby a stavby vyhovující právu stavby.6)

 • Je nezbytné vypočítat cenu pozemku, na kterém bude právo 
stavby zřízeno. Cenu zjistíme podle § 4 oceňovací vyhlášky.

 • Dále vypočteme roční užitek z pozemku, ke kterému je 
zřízeno právo stavby ve výši 5 % z ceny pozemku.

 • Potom již je postup stejný jako v případě, že obvyklé 
nájemné známe, a to:
 • Zjištění počtu let, kdy bude právo užíváno. Maximálně 

tedy 5.
 • Vynásobení ročního užitku z práva stavby počtem let, 

kdy bude právo užíváno (maximálně 5), čímž zjistíme 
cenu práva stavby.

1.3.3   Cena práva stavby se zřízenou stavbou dle § 39 oceňovací 
vyhlášky

(3) Cena práva stavby se zřízenou stavbou, která právu stavby 

5) § 39 vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška).

6) § 39 odst. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování 
majetku (oceňovací vyhláška).
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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,
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 nic jiného ujednáno, činí výše náhrady polovinu ceny 
stavby.7)

Postup při ocenění práva stavby se zřízenou stavbou
 • Nejprve je nutno zjistit, zda bylo právo stavby zřízeno 

za úplatu a ujednala-li se úplata v opětujících dávkách jako 
stavební plat. Pokud nikoliv, tak se použije hodnota nula.

 • Dle § 16a odst. 3 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.8)

 • Následuje výpočet ročního užitku z ceny stavby a pozemků. 
Vypočteme zjištěnou cenu pozemku, který je právem stavby 
zatíženo a zjištěnou cenu stavby. Zjištěné ceny sečteme.

 • Roční užitek se stanoví procentuálním výpočtem ve výši 
5 % ze součtu cen pozemku a stavby.

 • Dále odečteme od výše ročního užitku stavební plat, pokud 
úplata převyšuje roční užitek, tak je roční užitek roven nule.

 • Dále musíme zjistit zbývající hodnoty pro výpočet ceny 
práva stavby, jako jsou: I jako míra kapitalizace, n jako 
počet let dalšího užívání do zániku práva stavby, N jako 
náhrada při zániku práva stavby.

 • Míru kapitalizace zjistíme z přílohy č. 22 oceňovací 
vyhlášky dle typu stavby. Její hodnotu dosazujeme 
v setinném vyjádřením.

 • Počet let dalšího užívání stavby zjitíme z veřejného 
seznamu.

 • Náhrada při zániku práva stavby se určí buď dle smlouvy, 
pokud není ve smlouvě nic stanoveno, tak se náhrada rovná 

7) Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška).

8) Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška).

polovině z ceny stavby v době zániku práva stavby, pokud 
si strany neujednají jinak.

 • Nakonec všechny hodnoty dosadíme do vzorce pro výpočet 
ceny práva stavby se zřízenou stavbou a zjistíme její 
hodnotu.

Poslední varianta, která může nastat, je dle § 39 odst. 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.9)

1.4  K obvyklé ceně práva stavby
Pro určení obvyklé ceny by měla být přednostně používána metoda 
porovnávací. Pro určení obvyklé ceny práva stavby ovšem zřejmě 
nebude možné ve většině případů tuto metodu použít. K zjištění 
obvyklé ceny nemovitých věcí (jakou je i právo stavby), které 
nejsou na trhu běžně obchodovatelné, nemáme dostupné informace 
o prodeji podobných nemovitých věcí, které bychom mohli zařadit 
do databáze pro porovnání. V tomto případě bude nutné použít 
jinou vhodnou metodu. Nejvhodnější se jeví metoda výnosová.10)

1.5   Jednotlivé veličiny vstupující do výpočtu ceny práva 
stavby se zřízenou stavbou

Jak již bylo výše uvedeno, při výpočtu ceny práva stavby se zřízenou 
stavbou se vychází ze vzorce z § 39 odst. 3 oceňovací vyhlášky. 
Do výpočtu ceny práva stavby vstupuje roční užitek z práva stavby, 
míra kapitalizace, počet let dalšího užívání do zániku práva stavby 
a náhrada při zániku práva stavby.

V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé veličiny.

1.6  Stáří stavby
Za stáří stavby považujeme počet let, který uplynul od roku, v němž 
nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas 
nebo započalo užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, 
do roku, ke kterému se ocenění provádí. 11)

Závislost ceny práva stavby na stáří stavby
Byla provedena analýza, jak se mění cena práva stavby na stáří 
stavby. Stavbou byl zvolen rodinný dům, který byl oceněn 
nákladovým způsobem (tab. 1).

Potřebné údaje pro ocenění:
Typ stavby:   Rodinný dům C
Katastrální území:  Holasice
Obestavěný prostor:  1 136,50 m3

9) § 39 odst. 5 vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování 
majetku (oceňovací vyhláška).

10) Adámek J.: Aspekty oceňování práva stavby. Vysoké učení technické v Brně, 
Ústav soudního inženýrství, Brno, 2013, 263 s. Vedoucí disertační práce 
Ing. Lubomír Weigel, CSc.

11) Příloha č. 20 oceňovací vyhlášky.
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Tab. 1  Výpočet ceny – rodinný dům.
Table 1  Price calculation – family house.

Výpočet ceny – rodinný dům zděný podsklepený nad 1/2, s 1 NP
Vypočteno tabulkovým procesorem Excel – program ABN14b

Rodinný dům dle § 13 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 441/2013 Sb. typ C podsklepený
Střecha sklonitá bez podkroví
Základní cena dle typu z přílohy č. 11 vyhlášky ZC Kč/m3 2 130,00
Koeficient využití podkroví ppod 1,000
Základní cena po 1. úpravě = ZC × ppod ZC Kč/m3 2 130,00
Obestavěný prostor objektu OP m3 1 136,50
Koeficient polohový (příloha č. 20 vyhlášky) K5 – 0,90
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 41 vyhlášky, dle CZ-CC) Ki – CZ-CC: 111 2,115
Index trhu (příloha č. 3 vyhlášky) IT –    0,960
Index polohy (příloha č. 3 vyhlášky) IP –    1,081
Koeficient úpravy ceny IP pro stavbu dle polohy a trhu (§ 10 odst. 2) = IT × IP pp –    1,038

Tab. 2  Výpočet koeficientu vybavení stavby.
Table 2  Calculation of the building equipment coefficient.

Koeficient vybavení stavby

Pol.č. Konstrukce 
a vybavení Provedení Stand Podíl 

(př.21) % Pod.č. Koef. Uprav. podíl

1 Základy betonové pasy s izolací S 0,05400 100 0,05400 1,00 0,05400
2 Zdivo cihelné tl. 45 cm S 0,23400 100 0,23400 1,00 0,23400
3 Stropy s rovným podhledem jakékoliv S 0,09100 100 0,09100 1,00 0,09100
4 Střecha krov dřev. vázaný, střecha sedlová S 0,05400 100 0,05400 1,00 0,05400

5 Krytina pálená, poz. plech, svař. živ. pásy, 
osinkocementová S 0,03300 100 0,03300 1,00 0,03300

6 Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu vč. parapetů S 0,00800 100 0,00800 1,00 0,00800
7 Vnitřní omítky vápenné štukové S 0,06100 100 0,06100 1,00 0,06100
8 Fasádní omítky břizolit, vápenné štukové, nástřiky umělé S 0,02800 100 0,02800 1,00 0,02800
9 Vnější obklady keramický sokl nad 50 cm C 0,00500 100 0,00500 0,00 0,00000

10 Vnitřní obklady WC, koupelna, vana, kuchyně C 0,02200 100 0,02200 0,00 0,00000
11 Schody teracové stupně, zábradlí ocelové S 0,02300 100 0,02300 1,00 0,02300
12 Dveře dřevěné hladké a náplňové plné a prosklené S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200
13 Okna hliníková, trojskla N 0,05100 100 0,05100 1,54 0,07854

14 Podlahy obytných 
místn. PVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné palubkové S 0,02100 100 0,02100 1,00 0,02100

15 Podlahy ostatních 
místn. keramická dlažba, PVC, teraco S 0,01300 100 0,01300 1,00 0,01300

16 Vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva S 0,05300 100 0,05300 1,00 0,05300
17 Elektroinstalace 220/380V, jističe S 0,04200 100 0,04200 1,00 0,04200
18 Bleskosvod instalován S 0,00600 100 0,00600 1,00 0,00600
19 Rozvod vody rozvod studené a teplé vody S 0,02900 100 0,02900 1,00 0,02900
20 Zdroj teplé vody el. bojler, plynový průtokový ohřívač S 0,01700 100 0,01700 1,00 0,01700
21 Instalace plynu zaveden zemní plyn nebo PB S 0,00500 100 0,00500 1,00 0,00500
22 Kanalizace z kuchyně, koupelny, WC S 0,02700 100 0,02700 1,00 0,02700
23 Vybavení kuchyní plynový sporák S 0,00500 100 0,00500 1,00 0,00500
24 Vnitřní vybavení umývadla, vana ocelová popř. sprchový kout S 0,04300 100 0,04300 1,00 0,04300
25 Záchod standardní splachovací S 0,00300 100 0,00300 1,00 0,00300

26 Ostatní krb,digest.vest.skř.,tel.,STA rozvod pod omítkou, 
odvětr. prostoru ventilátory, okenice, mříže S 0,04000 100 0,04000 1,00 0,04000

27 Konstrukce neuvedené není  0,00000 100 0,00000 1,00 0,00000
 Celkem     1,00000  1,00054
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Tab. 3  Výpočet ceny dokončené stavby.
Table 3  Price calculation of the completed construction.

Koeficient vybavení (z výpočtu výše) K4 1,00054
Zákl. cena upravená bez pp ZC × K4 × K5 ×Ki Kč/m3 4 056,64
Zákl. cena upravená s pp ZC x K4 x K5 × Ki × pp ZCU Kč/m3 4 209,82
Rok odhadu 2015
Rok pořízení 2005
Stáří S roků 10
Způsob výpočtu opotřebení (lineárně/analyticky) lineárně
Celková předpokládaná životnost Z roků 100
Opotřebení O % 10,00
Výchozí cena CN Kč 4 610 371,36
Stupeň dokončení stavby D % 100,00
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč 4 610 371,36
Odpočet na opotřebení 10,00 % O Kč  –461 037,14
Cena po odpočtu opotřebení, bez pp Kč 4 149 334,22
Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp CSN Kč 4 149 334,22
Cena ke dni odhadu s koeficientem pp  CS Kč 4 306 013,08
Náklady na dokončení (bez pp) dle cen. předpisu Kč 0,00
Cena dokončené stavby (s pp)  Kč 4 306 013,08

Bylo provedeno ocenění stavby rodinného domu nákladovým způsobem při stáří stavby: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90 
a 98 let. Je důležité si uvědomit, že při použití lineární metody může opotřebení činit maximálně 85%. 

Tab. 4  Výpočet ceny práva stavby.
Table 4  Price calculation of the constructions right.

Cena práva stavby se zřízenou stavbou podle § 16a odst. 3 až 7 zákona č. 151/1997 Sb.
Vypočteno v tab. procesoru MS Excel programem ABN14

Výpočet ročního užitku z ceny stavby a pozemků   
Cena pozemku, na němž je zřízeno právo stavby (resp. pozemků, části pozemku) Kč 79 847,71
Cena stavby vyhovující právu stavby Kč 4 306 013,08
Celkem pozemek + stavba Kč 4 385 860,79
Výše užitku v procentech z ceny stavby + pozemku (§ 16a odst. 4) % 5,00
Výše užitku v procentech z ceny stavby + pozemku (§ 16a odst. 4, 5) Kč 219 293,04
Stavební plat ročně, byl-li sjednán (odpočet) Kč 0,00
Součet Kč 219 293,04
Roční užitek (ru) z pozemku (pozemků), popřípadě části pozemku, ke kterému je zřízeno právo 
stavby, podle odst. 4 a 5 (min. 0,00) Kč 219 293,04

n – počet let dalšího užívání do zániku práva stavby (určí se z veřejného seznamu) roků 89
Typ stavby  rodinný dům
i – míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k oceňovací vyhlášce % 8,00
i – míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k oceňovací vyhlášce, v setinném vyjádření – 0,08
Úročitel q = (1 + i) – 1,08
Mocnina (1 + i)n 943,44
Náhrada při zániku práva stavby 
(7) Výše náhrady se určí podle ujednání ve smlouvě, není-li ve smlouvě nic jiného ujednáno, činí výše náhrady polovinu ceny stavby.
Je ve smlouvě ujednána výše náhrady? ano/ne ne
Výše sjednané náhrady Kč  
Polovina cena stavby Kč 2 153 006,54
Výše náhrady při zániku práva stavby (N) Kč 2 153 006,54
Cena práva stavby CPSN podle § 16a odst. 3 až 7 zákona č. 151/1997 Sb. Kč 2 740 539,58

Pro výpočet bylo použito právo stavby zřízené na 99 let.12) 

12) § 1244 odstavce (1) občanského zákoníku: Právo stavby lze zřídit jen jako 
dočasné; nesmí být zřízeno na více než 99 let. Poslední den doby, na kterou 
je právo stavby zřízeno, musí být patrný z veřejného seznamu.

Výsledek pro různou dobu stáří stavby je uveden v grafu na 
obr. 1. Jak je z grafu vidět, cena práva stavy klesá lineárně 
v závislosti na stáří stavby až do stáří stavby 85 let, protože 
dále je lineární opotřebení více jak 85 % a je nutné použít 
maximální opotřebení 85 %. Potom už cena klesá pozvolněji 
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v závislosti na počtu let dalšího užívání do zániku práva 
stavby.

1.7  Míra kapitalizace
Ve vzorci pro výpočet ceny práva stavba je použita míra 
kapitalizace, která je uvedena v příloze č. 22 oceňovací vyhlášky. 
Míra kapitalizace dle oceňovací vyhlášky může nabývat hodnot 
od 4,5 % až 11,5 %.13)

Vztah 1/(1+i)n je nazván jako odúročitel. Vynásobíme-li 
odúročitelem budoucí příjem, dostaneme jeho současnou 
(diskontovanou) hodnotu (částku, kterou bychom nyní museli uložit 
na účet při složeném úrokování, abychom docílili stejného efektu). 
Odúročitel je obrácenou hodnotou úročitele.14)

Odúročitel může nabývat hodnot od 0,000021 až do hodnoty 1 
(je–li i = 0,045 a i = 0,115; n = 0 a n = 99).

13) Pozn. redakce: V následujícím čísle časopisu bude k problematice práva 
stavby publikován příspěvek prof. Bradáče, obsahující mj. zajímavou diskusi 
k použité míře kapitalizace při stanovení obvyklé ceny práva stavby.

14) http://business.center.cz/business/pojmy/p1326-odurocitel.aspx.

Závislost ceny práva stavby na výše míry kapitalizace
Pro výpočet závislosti ceny práva na míře kapitalizace bylo při 

výpočtu použito stejných hodnot, pouze se měnila míra kapitalizace 
v rozmezí 4,5 % až 11,5 % (obr. 2).

1.8  Roční užitek z práva stavby
V první řadě na stanovení ročního užitku má vliv, zda se jedná o stavbu 
již zřízenou či nikoliv. Není-li stavba zřízena, tak se roční užitek stanoví 
vynásobením jednotkového obvyklého nájemného výměrou pozemku, 
ke kterému se váže právo stavby. Neznáme-li obvyklé roční nájemné, 
stanovíme roční užitek ve výši 5 % z ceny pozemku.

Jedná-li se o právo stavby se stavbou zřízenou, pak 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.15)

V případě, že bylo právo zřízeno za úplatu, nebo je možné je 
zjistit ze smlouvy, tak výše uvedené nepoužijeme, ale úplata nesmí 

15) § 16a odst. 3 Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

Obr. 1  Závislost ceny práva stavby na stáří stavby – příklad.
Figure 1  Dependency of the construction right price in comparation to the construction age – an example.

Obr. 2  Závislot ceny práva stavby na výši míry kapitalizace.
Figure 2  Dependency of the construction right price in comparation to level of business capitalization.
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být o více než jednu třetinu nižší než roční užitek zjištěný podle 
odstavce 2 nebo podle odstavce 3.16)

1.9  Náhrada při zániku práva stavby
Výši náhrady je možné zjistit ze smlouvy, nebo pokud není 
ve smlouvě ujednáno, tak výše náhrady je rovna polovině ceny 
stavby.

2.  ZÁVĚR

Stavba, která odpovídá právu stavby, není samostatnou věcí, ale 
je součástí práva stavby. Právo stavby bylo poprvé zmíněno již 
v roce 1912. V době platnosti občanského zákoníku č. 40/1964 
Sb. zaniklo. V současné době po vydání nového občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. je otázka ohledně práva stavby aktuální. 
Právo stavby umožňuje stavebníkovi postavit stavbu na pozemku 
jiného vlastníka. Právo stavby je nemovitou věcí a lze s ním tedy 
i takto zacházet.

16) § 16a odst. 4 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
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