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Abstrakt 

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.(NOZ), účinný od 1. 1. 2014, zavádí mj. nový institut 
„právo stavby“. Disertační práce se zabývá nad problematikou práva stavby ve vztahu k 
novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ). Institut práva stavby umožňuje stavět 
na pozemku jiného vlastníka. Právní úpravy jsou pro vše nové a jsou spíše v obecné rovině. 
Nahrazení dosavadního, více než 40 let starého občanského zákoníku novým předpisem 
představuje revoluční změnu v občanském právu. NOZ vychází z jiných ideologických, 
politických i terminologických východisek. 

S novým občanským zákoníkem vyvstávají do popředí i další otázky, jako např: 
Co bude nemovitost a co nikoliv. 
Jaká práva lze nově k nemovitostem zřizovat. 
Jak budou omezeni vlastníci nemovitostí. 

Důležité je uvědomit si, že nový občanský zákoník (NOZ) zrušil stávající občanský zákoník,               
i stávající obchodní zákoník. Nová právní úprava ruší více než 238 právních předpisů. Jsou 
rušeny zákony, které upravovaly nebo ovlivňovaly právní vztahy k nemovitostem. 

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.(NOZ). S účinností od 1.1.2014 nově zavádí pojem 
práva stavby pro případy, kdy investor má v úmysl zřídit stavbu na pozemku jiného vlastníka.        
V této souvislosti vznikl pro znalce zcela nový problém ocenění tohoto práva. Úkolem 
disertační práce je vyřešení problémů a přehled případů, kdy a jak by se mělo ocenění práva 
stavby provádět.  

Výstupem disertační práce je po provedení rešerše české i zahraniční literatury k tomuto 
problému vymezení možných případů požadavku ocenění práva stavby, stanovení metodik 
pro jednotlivé v úvahu přicházející případy ocenění práva stavby a systémové zpracování 
návrhu znaleckého standardu pro postup a ocenění jednotlivých případů tohoto práva. 
Přínosem je vyřešení nově vzniklých problémů, zpracování algoritmu řešení a přehled 
případů, kdy by se mělo ocenění práva stavby provádět. 

A) Specifikovat obsah práva stavby a jednotlivé fáze vzniku stavby jako součásti tohoto 
práva. 

B) Stanovit, kdy se právo stavby převádí, subjekty vztahu, pro který subjekt znalec provádí 
ocenění, kdy bude oceňovat pro orgány veřejné moci. 

C) Stanovit možné metodiky pro jednotlivé případy ocenění práva stavby, stanovení 
nejvýhodnější metodiky pro ocenění jednotlivých případů, kdy by se mělo ocenění práva 
stavby provádět. 

D) Stanovit případy, kde se jeví vhodnou metoda výnosová, tuto metodu ve vztahu k právu 
stavby propracovat. Zjištění, zda roční užitky budou konstantní nebo proměnlivé, nebo 
určitou dobu konstantní a určitou dobu proměnlivé. Diskuse jednotlivých položek, ze 
kterých se budou sčítat výnosy a náklady – vytvoření metodiky pro všechny v úvahu 
přicházející případy. 

E) Stanovit případy, kde není vhodná metoda výnosová, metody pro tyto případy rovněž 
propracovat (jedná se o stavbu, jež nevynáší formou nájemného). 
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F) Zpracovat návrh znaleckého standardu pro oceňování práva stavby do textu i do tabulek, 
jako návod k řešení ocenění. 

G) Tabulkově zpracovat algoritmy postupu při ocenění. 

H) Algoritmus postupu při ocenění zpracovat do výpočetního programu Excel 2013. 

I) Příklady použití metodiky 

Abstract 
Dissertation work deals  problems Law Of  Building  in relations to new Civil Code No. 
89/2012 Sb. (NOZ - new Civil Code) Legal regulations are for all new and rather are in 
common level. Supplying present, more than 40 years old Civil Code new recipe, presents 
revolutionary changes in civil right. NCC starting from the another ideological, political and 
terminological  bases. 

With new Civil Code loom incomming new  questions: 

What will real property and what will no. 

What kind of law is possible newly to real property to establish. 

How will new property owners limited. 

Important is appreciate, that by the new Civil Code was cancelled current Civil Code, so and 
current Business Code too. New legal regulations cancelles more than 238 law regulations. 
All the law, which affected law relations to real property are cancelled. Contribution is 
solving the problems  and summaries the  cases, where would had  Building Law to do. 

Result of the dissertation work is: 

 

A) Specify content law construction and individual phase rise construction as part of hereof 
law. 

B) Determine, when Building Law relay out, subjects relation, for which subject expert does 
evaluation, when will value for authorities public funds can. 

C) Given philosophy for appraisement the cases, assesment optimal methodists for evaluation 
cases of Building Law, where would had evaluation Building Law to do. 

D) Given cases, where shows fit method yield, this method concerning Building Law 
elaborate. 

E) Given cases, where isn't fit method yield, this method concerning Building Law elaborate 
(acts about construction, which yields).  

F) Processed proposal expert standard for appraisement  of Building Law into the text and 
tables, like instruction to solving the evaluation. 

G) Tabular processed algorithm progress at evaluation. 

H) Algorithm progress at evaluation processed into computer program Excel 2013. 

I)  Instances using methodists. 
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1 ÚVOD 
1.1 Obecně 

V České republice platí dosud Občanský zákoník z roku 1964, který umožňuje různé 
vlastnictví pozemku a stavby, na něm postavené. Pojem právo stavby tento občanský zákoník 
nezná. Stavbu považuje za samostatnou nemovitost. 

Od 1. 1. 2014 by měl nabýt účinnosti nový Občanský zákoník (dále jen NOZ, vydán 
dne 22. 3. 2012 pod č. 89/2012 Sb.). Tento Občanský zákoník nám nově přináší pojem právo 
stavby. 
Dříve naši předkové právo stavby znali; toto pojetí právo stavby se v průběhu dalších let 
vytratilo, znovu se právo stavby objevuje v novém Občanském zákoníku. Bohužel přerušená 
kontinuita ve vývoji občanského práva způsobila, že pojem a funkční mechanismy práva 
stavby byly zapomenuty, obdobně jako metody jeho oceňování. 
Disertace se zabývá nad problematikou práva stavby ve vztahu k novému občanskému 
zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ). Institut práva stavby umožňuje stavět na pozemku jiného 
vlastníka. Právní úpravy jsou pro všechny nové a jsou spíše v obecné rovině. Nahrazením 
dosavadního, více než 40 let starého občanského zákoníku novým předpisem představuje 
revoluční změnu v občanském právu. NOZ vychází z jiných ideologických, politických i 
terminologických východisek. 
S novým občanským zákoníkem vyvstávají do popředí i další otázky, jako např: 
Co bude nemovitost a co nikoliv. 
- Jak se projeví návrat zásady, vše co je na pozemku k pozemku vlastnicky přirůstá? 
- Jaký bude osud staveb na cizím pozemku? 
- Bude možné postavit stavbu na cizím pozemku? 
- Dopad NOZ na katastr nemovitostí? Co přináší nový katastrální zákon? 
- Co se stane s bytovými a nebytovými jednotkami, ve vlastnictví? 

Jaká práva lze nově k nemovitostem zřizovat. 
- Návrat práva stavby. 
- Co jsou reálná břemena? 
- Co jsou služebnosti? 
- Návrat výměnku. 
- Návrat pachtu. 
- Spoluvlastnictví a přídatné spoluvlastnictví. 
- Vlastnictví bytů dle NOZ. 
- Co je nového v zástavním právu? 

- Problém s hypotékami? 

Jak budou omezeni vlastníci nemovitostí 
- Co jsou rozhrady? 
- Co se sousedovým zvířetem na mém pozemku? A co se sousedovými stromy? 
- Může soused na můj pozemek? 
- Kdy musíme strpět nezbytnou cestu na svém pozemku? 

Důležité je uvědomit si, že nový občanský zákoník zrušil jak stávající občanský zákoník, tak   
i stávající obchodní. 
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Nová právní úprava ruší více než 238 právních předpisů. Jsou rušeny zákony, které 
upravovaly nebo ovlivňovaly právní vztahy k nemovitostem, jako třeba: 
- zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, 
- zákon č.   72/1994 Sb., zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy            

k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují 
některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), 

- zákon č. 265/1992 Sb., zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 
k nemovitostem, 

- zákon č. 344/1992 Sb., zákon České národní rady o katastru nemovitostí České 
republiky (katastrální zákon). 

Ruší i nařízení vlády č. 111/2001 o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí 
České republiky a evidence obyvatel, vyhlášku č. 162/2001 Českého úřadu zeměměřického    
a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, vyhlášku č. 
26/2007 Sb., (katastrální vyhláška), kterou se prováděl zákon č. 265/1992 a zákon č. 
344/1992 Sb. 
V České republice platí dosud Občanský zákoník z roku 1964, který umožňuje různé vlastnictví 
pozemku a stavby, na něm postavené. Pojem právo stavby tento občanský zákoník nezná. Stavbu 
považuje za samostatnou nemovitost. 
Jedná se o problematiku nového Občanského zákoníku (dále jen NOZ, vydán dne 22. 3. 2012 pod č. 
89/2012 Sb.), s účinností od 1. 1. 2014. Tento Občanský zákoník nám nově přináší pojem právo 
stavby. 
Dříve naši předkové právo stavby znali; toto pojetí právo stavby se v průběhu dalších let vytratilo, 
znovu se právo stavby objevuje v novém Občanském zákoníku. Bohužel přerušená kontinuita ve 
vývoji občanského práva způsobila, že pojem a funkční mechanismy práva stavby byly zapomenuty, 
obdobně jako metody jeho oceňování. 
Je li vlastník pozemku odlišný od vlastníka uvažované stavby pak se použije „ právo stavby“ 
Právo provést stavbu na cizím pozemku bude založeno smlouvou. Návrat k principu, že 
stavba je součástí pozemku. NOZ ze stavby činí přímou a neoddělitelnou součást pozemku.       
V NOZ je možné najít výjimky z tohoto nového uspořádání. 
Stavebník, který není vlastníkem pozemku a chce provést stavbu, musí k ohlášení, popř.         
k žádosti o stavební povolení prokázat právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření 
anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku či stavbě, pokud stavební úřad 
nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí. 
Toto ustanovení vyplývá z ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,              
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), obdobně jako z ustanovení § 105 
odst. 1 stavebního zákona či např. z ustanovení § 96 odst. 3 písm. a) stavebního zákona. 
Smlouva zakládající právo provést stavbu není žádným právním předpisem specifikována, 
avšak ze smyslu stavebního zákona vyplývá, že se jedná na rozdíl od jednostranného souhlasu 
s provedením stavby, o dvoustranný právní akt. 
Motto: „ Chcete – li lidi mravnější a lepší, umožněte jim, aby krásně a zdravě bydleli.“ 
(President T.G. MASARYK) 
1.2 Historie práva stavby 

Právo stavby platilo v našich zemích ještě z dob Rakousko – Uherska, nejméně od roku 
1912 (Zákon ze dne 26. dubna 1912, č. 86 ř. z., o právu stavby).  

Podle Nařízení ministra práv v dohodě s ministrem veřejných prací, ministrem vnitra                 
a ministrem financí ze dne 11. června 1912, č. 114 ř.z., byl proveden zákon o stavebním 
právu. 
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V našem právním prostředí bylo právo stavby upraveno zákonem č. 86/1912 ř.z.,           
o právu stavby, následně pak zákonem. č. 88/1947 Sb., o právu stavby, který však platil jen 
krátkou dobu. V roce 1950 byl nahrazen deformovanou a zestručnělou úpravou občanského 
zákoníku č. 141/1950 Sb. (§ 160 až 165). 

Od r. 1964 již právo stavby v našem právu není.  
Nový návrh práva stavby vychází z úpravy provedené zákonem z r. 1947, z věcných 

práv z roku 1924 a reaguje k aktuálním zákonným úpravám v některých evropských státech. 
Nový občanský zákoník se vrací k tradiční úpravě věcných práv. Kategorie věcných 

práv je v novém zákoníku uvedena obecnými ustanoveními. Tato část je pro celou úpravu 
věcných práv velmi důležitá, neboť obsahuje některé obecné zásady. Stěžejní význam má      
v tomto směru právní norma      § 979, z níž plyne, že „Ustanovení této hlavy se použijí na 
věci hmotné i nehmotné, na práva však jen potud, připouští-li to jejich povaha a neplyne-li ze 
zákona něco jiného“ (k tomu srov. další výklad).  

Novinkou oproti současné úpravě je znovuzavedení práva stavby do českého práva, 

institut přídatného spoluvlastnictví a podrobná úprava správy cizího majetku (včetně 

svěřenského fondu). V rámci věcných břemen rozlišuje NOZ mezi služebnostmi a reálnými 

břemeny. Důležitou změnou je také přesun úpravy bytového spoluvlastnictví ze zákona č. 

72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, přímo do občanského zákoníku. 

2 HISTORIE A SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 
Nařízení ministrů č. 114/1912 zákoníku 
ze dne 26. dubna 1912, o stavebním právu (86/1912 ř.z.). 
Zákon č. 141/1950 Sb.  (občanský zákoník, vydán dne 23. listopadu 1950) 
Zákon č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) 
Příklad staršího ocenění práva stavby (1935) 
 
K ocenění práva stavby 
Příkladem může být ocenění, publikované v KOVAŘOVIČ J., POPPER B.: Rukověť pro 
odhady nemovitostí. Nákladem vlastním, Praha, 1935., str. 179 -181: 

3. Protokol o odhadu stavebního práva 
(viz též úř. sb. č. 218/78 C). 

P r o t o k o l  o  o d h a d u  

sepsaný dne 1. července 1933 okresním soudem exekučním v Praze na místě samém v 
Žižkově, Karlově třídě. 
Přítomni od soudu: Výkonný orgán: s. kanc. rev. N. N. 
Znalec: Ing. X. Y., stavitel. 

E x e k u č n í  v ě c  
vymáhající strany: B. K. za vymáhající stranu: Dr. R. S.,
 koncipient dra A. V., advokáta 
 v Praze. 

 (plná moc ve spisech). 
proti povinné straně:  za stranu povinnou: nikdo 
Karel a Marie M. 

 pro 30.000.— Kč. 
O d h a d  s t a v e b n í h o  p r á v a .  
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Že byly zpraveny obě strany, jest vykázáno.  
Počátek o 10. hodině dopol. 
Znalec nahlédl do veřejných knih a vyžádal si revers o stavebním právu. 
Nemovitost byla prohlédnuta. 

I .  P o d s t a t a  s t a v e b n í h o  p r á v a .  
Dlužník předložil revers Ředitelství státních drah v Praze 

ze dne .........................  č. j. .    .    .   podle něhož 
1. bylo mu povoleno postaviti na pozemku dráhy čp. 75, zapsaném ve vl. č. 

145 pozemkové knihy katastrálního území Král. Vinohrad 2 z dě n é  krámy, a 
provozovati v nich kantinu v mezích svého živnostenského oprávnění na dobu 40 
let, počínaje 1. lednem 1933. Revers je doložen stavebními plány, schválenými 
příslušným úřadem. 

2. Za udělené povolení jest platiti roční poplatek Kč 4000.—, splatných vždy 
čtvrtletně pozadu, počínajíc 1. dubna 1933. 

3. Celé zařízení na pozemku dráhy zřídil dlužník na své vlastní útraty, má 
povinnost je udržovati v dobrém stavu, pojistiti proti požáru a povinnému ručení 
a pečovati o čistotu v okolí a chodník před krámem zametati a v zimě sypati pod 
následky povinného ručení. 

4. Po uplynutí 401eté lhůty, t.j. do 31. prosince 1972, má 
dlužník povinnost odevzdati zbudovanou budovu do vlastnictví železniční správy. 

5. Za každou škodu, vzniklou železniční správě ze zřízení 
a užívání stavby ručí dlužník, avšak naproti tomu vzdává se 
všech nároků na úhradu škody dráhou. 

6. Dlužník jest povinen zapraviti veškeré výlohy, které vzejdou správě dráhy z 
příčiny provedení stavby a zapraví ze svého veškeré daně a veřejné dávky, jakož i 
výlohy, spojené s vyhotovením reversu. 

I I .  P o p i s  s t a v b y ,  
(který z důvodu zjednodušení se neuvádí). 

I I I .  O c e n ě n í .  
a) Stavba se oceňuje částkou Kč 100.— za 1 m3 obestavěného prostoru,  nebo  částkou 

Kč  400.— za  1  m2 zastavěné plochy, tedy celkově: 
1. 45.47 m2 á Kč 400.— ................................................... Kč 18 188.— 
2. zařízení záchodu paušálně   „ 900.— 
3. zařizovací práce, spojené s výpravou 

krámu podle účtu firmy truhlářského 
mistra A. Z. ze dne 28. prosince 1932              „  2 872.— 

4. výlohy reversu ............................................................   „ 40.— 
 

Úhrnem stavební výlohy ...............................  Kč 22 000.— 
b) U d r ž o v á n í  s t a v b y .   Náklad se stanoví 

částkou 0.5% ze stavebního nákladu ročně   ...  Kč  110.— 
c) U d r ž o v á n í  o k o l í , t. j. zametání a čištění 

chodníku v době náledí se oceňuje částkou 
ca. 3% ........................................................................ ..„ 660.— 

d) P o ž á r n í  p o j i s t k a  banky Slavie čís. 
poj.  ........ z Kč 11.000.—, 0.96%  ............................. „ 10.56 

e) P o v i n n é  r uč e n í  u banky Slavie č. poj... „ 30.— 
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I V .  V ý p o č e t  s t a v e b n é h o .  
Stavebné jest ona roční částka, které je ročně třeba, aby se zaplatily náklady stavební     

v době 40 let reversem zajištěných, na rozdíl od amortisační částky, která je vzhledem na 
skutečné delší trvání stavby omezena, a kterou se stavební kapitál umořuje. 

Výlohy, uvedené pod a), jsou výlohami vynaloženými jednou provždy (K) a podle nich 
se vypočítá stavebné podle vzorce: 

( )
( )1

1
−

−=
nqq

q
Kk  

Podle § 26,  odst. 3  odhad. ř. volí se vyšší úroková míra vzhledem na 40leté trvání, 

tedy 6%. 

Pro      n .................................. 40 
q .................................... 1.06 
qn .................................. 1.0640   t. j. 10.28962 
K ................................... 22.000.— 
k =_Kč 134.05 
 

V .  V y š e t ř e n í  č i s t é  h o d n o t y  u ž í v á n í  s t a v e b n í h o  
p r á v a .  

Hodnota užívací ..............................................................................  Kč 13 000.— 
Od toho se odečítá: 

Pachtovné ...............................................................................................  Kč 4 000. — 
Stavebné .................................................................................................  Kč 134.05 
Požární  pojištění ....................................................................................  Kč 10.56 
Povinné  ručení .......................................................................................  Kč 30.— 
Udržování  stavby ...................................................................................  Kč 110.— 
Udržování okolí ......................................................................................  Kč 660.— 
Kominík ..................................................................................................  Kč    25.— 
 ................................................................................................................    4 969.61 
Čistá hodnota roční  ................................................................................  Kč  8 030.39 

Při 6 % zúrokování a době trvání 39 % roků činí hodnotu stavebního práva jistina, která 
byvši uložena úročně se vyčerpá tím, že poskytuje po dobu stavebního práva roční důchod, 
odpovídající čisté hodnotě užívání práva pro 1 rok. 

Výpočet se provede podle vzorce: 

( )
( )1

1
−
−=

qq

qr
c

n

n

  015.1
400

%61 =+=q  

qn = 10.681696 

r = 2007.5975, t. j. 1/4letní čistá hodnota 

c = 121 310.33 Kč — jest hodnota stavebního práva. 

Skončeno o 13. hod. odpolední. Podpisy: 

Protokol o odhadu stavebního práva (viz též úř. Sb. č. 218/78 C).  
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Výše uvedený příklad staršího ocenění práva stavby (1935) uvádí ocenění výnosovým 

způsobem. Výnosová hodnota reprezentuje pohled vlastnictví nemovitosti jako na věc, která 

přináší výnos. 

V oddíle V posudku znalec definuje čistou hodnotu užívání stavebního práva. 

3 OCEŇOVACÍ METODY POUŽÍVANÉ V SOU ČASNOSTI  
 Jak je uvedeno v [7], v současné době se v ČR cena stanoví dohodou nebo oceněním 
podle zvláštního předpisu, jak plyne z ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
zákona č. 135/1994 Sb. a č. 151/1997 Sb., § 1, odst. 2: 
 „(2) Cena je peněžní částka 
a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 
b) zjištěná podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než k prodeji. 
____________ 
1) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku).“ 

Systém cen v České republice podle cenového práva  
A: Ceny smluvní volné  
- zákon č. 526/1990 Sb., o cenách regulované - úředně                (§ 5) 
 (seznam regulovaných - věcně                  (§ 6) 
 cen se zveřejňuje - časově  (§ 8, zrušeno) 
 v Cenovém věstníku) - cen. moratoriem  (§ 9)   
B: Ceny zjištěné podle zvláštního předpisu - ceny majetku - nemovitosti 
- zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  - věci movité 
   v aktuálním znění  - majetek finanční 
- prováděcí vyhláška č. 3/2008 Sb.  - majetek ostatní 
   („oceňovací vyhláška“) v aktuálním znění   - ceny služeb  

Obr.č.1  
Pro ocenění se v ČR užívají (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, § 2 odst. 3): 
a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení 

předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění. 
b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného 

nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat,             
a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry). 

c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 
obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci 
odvozením z ceny jiné funkčně související věci. 

d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění 
zní nebo která je jinak zřejmá. 

e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na 
základě předpisů účetnictví. 

f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané 
ve stanoveném. 

g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, 
popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen. 

Pro ocenění staveb se užívají převážně metody nákladová, výnosová nebo porovnávací, 
případně jejich kombinace. 
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4 METODIKA OCE ŇOVÁNÍ PRÁVA STAVBY V 
NĚKTERÝCH JINÝCH STÁTECH 

Obecně je možno konstatovat, že pro odhady nemovitostí jsou používány tři základní metody: 
- metoda nákladová (reprodukční cena, věcná hodnota), 
- metoda výnosová v různých podobách, včetně diskontovaných peněžních toků, 
- metoda porovnávací. 

Používá se podle druhu nemovitostí a okolností jedna, dvě nebo všechny tři, případně 
jejich kombinace. V níže uvedených zemích je nepřerušená kontinuita oceňování práva 
stavby. 

V jednotlivých zemích působí různý počet profesních organizací odhadců, jež se více 
či méně snaží o standardizaci znaleckých postupů. Snahy státu o doporučenou, nebo 
předepsanou metodiku jsou na různé úrovni, různým způsobem jsou publikována doporučení, 
jichž je třeba při odhadu dbát. Převážně pak úroveň odhadu je závislá na úrovni vzdělání 
odhadce, jeho praxi, osobní odpovědnosti, aktivním dalším vzdělávání a zejména pak na jeho 
morálních vlastnostech. 

S moderní úpravou práva stavby přišel nejprve německý BGB v § 1018 a násl. (tato 
úprava byla později nahrazena nařízením z r. 1919); ukázalo se, že možnosti využití práva 
stavby jsou mnohem širší a že může být praktické jeho využití nejen k bytovým účelům, ale    
i pro jiná stavební díla. Nový občanský zákoník České republiky shodně s právem německým, 
rakouským a nizozemským nepojímá právo stavby jako služebnost, ale jako zvláštní věcné 
právo. 

Právo stavby ve Švýcarsku je rozdílné. 
Nový Občanský zákoník ČR nechápe právo stavby jako nemovitou věc stavbu, nýbrž 

považuje samo právo stavby, jako právo věcné, za nemovitou věc (zákonná ustanovení            
o nemovitých věcech se sice aplikují i na stavbu, ta však není samostatnou věcí). 

Právo stavby je tedy pojato jako speciální věcné právo stavebníka mít stavbu na 
pozemku jiného vlastníka. 

Konkrétní hodnoty (např. jednotkové ceny, koeficienty úpravy cen atd.) nejsou úředně 
vydávány, odhadci musejí spoléhat na odbornou literaturu, která se v tomto směru někdy 
různí. Výjimku tvoří v SRN statistická řada indexů cen staveb, sledovaná a vydávaná 
Spolkovým statistickým úřadem ve Wiesbadenu (tzv. Bauindexy). 

Mezinárodní organizací, snažící se v Evropě o sjednocení činnosti odhadců, je 
Evropské seskupení Asociacíodhadců {TEGOVA – The European Group of Valuers 
Associations). 
Spolková republika Německo 

Téměř totožnou metodiku jako Německo má i Rakousko. 
(Právo stavby -  der Rechtaufbau, Erbbauerecht) 
V Německu slouží právo stavby i jako nástroj bytové výstavby. Obce poskytují 

stavební pozemky s tím, že poskytnou stavebníkům právo stavby k obecním pozemkům. 
Stavebníkům ušetří nemalé finanční prostředky, které by byly nezbytné pro nákup stavebních 
pozemků. Tím se snižuje možnost spekulací se stavebními pozemky, stavebník je smluvně 
zavázán k provedení stavby. Jedná se o zhodnocení pozemků v budoucnosti. V Německu se 
právo stavby hojně využívá v komercializaci velkých železničních pozemků, zejména 
v centrech měst. 

Používány jsou: 
- Nákladová  (das Sachwertverfahren), 
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- Výnosová  (das Ertragswertverfahren), 
- Porovnávací  (das Vergleichswertverfahren), doporučovaná jako přednostní s tím, že 

pro tuto metodu musí být porovnávací hodnoty k dispozici. 
Rakouský zákon stanovil původně minimální hranici 30 let, maximální pak v trvání 80 

let, po úpravě z r. 1990 zvolil minimální hranici desetiletou a maximální vymezil délkou 100 
let.Německý zákon omezení trvání práva stavby nestanovil. 

5 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY, STAVBA NA CIZÍM 
POZEMKU OD 1. 1. 2014 
Právní vztah ke stavbě je nikoliv nový, ale značně odlišný od současné úpravy. 
Stavba na pozemku nebude samostatnou věcí nemovitou. Namísto nové stavby jiného 
vlastníka bude nově existovat tzv. „právo stavby“, tedy právo osoby odlišné od vlastníka 
pozemku (stavebníka) mít na povrchu pozemku nebo pod povrchem pozemku stavbu, stavba 
pak bude součástí tohoto práva. Právo stavby je věcným právem k věci cizí, upraveným v §§ 
1240 a následujících NOZ,         a toto věcné právo k pozemku je považováno za nemovitou 
věc.S účinností Od 1.1 2014 je aktualizován zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku                     
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), a to zákonem č. 303/2013 Sb. 

5.1 151/1997 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 1997 
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5.2 Zákon č. 303/2013 Sb 
Stavebník se realizací stavby na základě práva stavby nestává přímo vlastníkem stavby, ale 
vlastníkem zmíněného práva stavby. Samotná stavba je pak součástí práva stavby. 
Vlastníkovi pozemku může být vyhrazeno schválení určitého právního nebo faktického 
jednání stavebníka. Toto vyhrazení souhlasu je však omezené pouze na jednání stavebníka, 
které by bylo k újmě vlastníka pozemku. 
Dále může smlouva o právu stavby stavebníkovi uložit, aby stavbu provedl do určité doby, či 
mu uložit povinnost stavbu pojistit. Povinnost stavebníka je udržovat stavbu v dobrém stavu. 
S právem stavby bude možné nakládat stejným způsobem jako v současné době se stavbou 
samotnou. Bude ho tedy možné zatížit, převést, vydržet. 

Právo stavby přináší stavebníkovi přímo ze zákona vyplývající omezení. 

5.3 Právo stavby v katastru nemovitosti 
NOZ nahlíží na právo stavby jako na nemovitou věc, bude se zapisovat do katastru 
nemovitostí jako samostatná věc vkladem a to na základě: 
- rozhodnutí orgánu veřejné moci (rozsudek), 
- smlouvy (soukromá vkladová listina), 
- souhlasného prohlášení o nabytí práva stavby vydržením v případě shody mezi 
vlastníkem pozemku a tím, kdo uplatňuje vznik práva vydržením. 
Nový Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) byl publikován ve Sbírce zákonů dne 
23.8.2013 pod č. 256/2013 Sb. Evidence nemovitostí je dosud platně regulována zákony č. 
344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky a zákonem č. 265/1992 Sb., o zápisech 
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. S novým občanským zákoníkem má 
nabýt účinnost od 1.1.2014….. 

6 CÍL DISERTACE 
6.1 Definice a rozbor problému k řešení v disertační práci 

V současné době není stanovena metodika ocenění práva stavby pro jednotlivé 
případy. 
Cílem disertace je: 
J) kdy se právo stavby převádí, subjekty vztahu, pro který subjekt znalec provádí ocenění, 

kdy bude oceňovat pro orgány veřejné moci. 
K) Stanovit možné metodiky pro jednotlivé případy ocenění práva stavby, stanovení 

nejvýhodnější metodiky pro ocenění jednotlivých případů, kde by se mělo ocenění práva 
stavby provádět. 

L) Stanovit případy, kde se jeví vhodnou metoda výnosová, tuto metodu ve vztahu k právu 
stavby propracovat. Zjištění, zda roční užitky budou konstantní nebo proměnlivé, nebo 
určitou dobu konstantní a určitou dobu proměnlivé. Diskuse jednotlivých položek, ze 
kterých se budou sčítat výnosy a náklady – vytvoření metodiky pro všechny v úvahu 
přicházející případy. 

M) Stanovit případy, kde není vhodná metoda výnosová, metody pro tyto případy rovněž 
propracovat (jedná se o stavbu, jež nevynáší formou nájemného). 

N) Zpracovat návrh znaleckého standardu pro oceňování práva stavby do textu i do tabulek, 
jako návod k řešení ocenění. 

O) Tabulkově zpracovat algoritmy postupu při ocenění. 
P) Algoritmus postupu při ocenění zpracovat do výpočetního programu Excel 2013. 
Q) Příklady použití metodiky 
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Jako výhodnou metodou se jeví převážně metoda výnosová, kterou detailněji propracuji 
ve vztahu k jednotlivým případům práva stavby. 

Nemovitostí je právo stavby jako právo věcné, stavba sama je příslušenstvím této 
nemovitosti. Návrh vychází ze zák. č. 88/1947 Sb., o právu stavby, který je vhodný jako 
základní právní nástroj pro novou úpravu v novém Občanském zákoníku. U nás prakticky 
nebyl nikdy aplikován a tak nejsou žádné odezvy z praktického života. 

Výše úplaty, kterou má stavebník vlastníkovi pozemku za právo stavby zaplatit, není 
v právních předpisech stanovena. 
6.2 Přehled případů, kde by se mělo ocenění práva stavby provádět 
Ocenění práva stavby bude zřejmě připadat v úvahu v následujících případech: 
6.2.1 Dědictví 
6.2.2 Prodej stavby 
6.2.3 Darování práva stavby: 
6.2.4 Prodej spoluvlastnického podílu práva stavby: 
6.2.5 Prodej pozemku, na němž právo stavby vázne: 

Vlastník tohoto pozemku (pokud má vyřešen právní vztah s vlastníkem stavby na 
tomto pozemku) by měl nabídnout tento pozemek prioritně vlastníku stavby, v jehož vlastním 
zájmu by mělo být pozemek odkoupit. 

Pokud vlastník pozemku nenabídne vlastníku stavby pozemek k odkoupení a do KN bude 
zapsán jiný vlastník pozemku, potom buď: 
a) Oba vlastníci (nový vlastník pozemku i původní vlastník stavby) upraví právní vztah 

(podobně jako v již dříve zmíněných případech výše), tj. věcným břemenem, nájemní 
smlouvou apod. 

b) Pokud vlastníci neprovedou úkony uvedené ad a) a vyskytne se nějaký problém (např. 
zaplavení, nepovolení údržby přípojek, nepovolení vjezdu či chůze na cestě či pěšině) 
bude spor řešit soud. 

c) Parcela je ve smyslu katastrálního zákona část zemského povrchu existující v přírodě, 
která je zobrazena v katastrální mapě s geometrickým a polohovým určením, jíž je přiděleno 
katastrální číslo. Klasickým dělením nemovitosti je dělení vertikální. 
 

7 METODIKA ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ, KDY BY SE MĚLO OCENĚNÍ 
PRÁVA STAVBY PROVÁD ĚT 

Návrh postupu zpracování disertační práce 
Řešení práva stavby musí navazovat na problémy, které se současně platnými 

oceňovacími předpisy a novým Občanským zákoníkem souvisejí. 
7.1 Cena obvyklá 

Podle NOZ bude přicházet v úvahu ocenění cenou obvyklou. 

Obvyklá cena je definována v zákonu č. 526/1990 Sb., o cenách, v aktuálním znění 

zejména zákona č. 403/2009 Sb. Platnost jeho použití pro tento případ a definice obvyklé 

ceny zní takto: 

 Podle uvedených ustanovení by mělo přicházet v úvahu zejména ocenění metodou 
porovnávací (komparativní). V případě práva stavby však zřejmě nebude k dispozici 
dostatečně velký soubor dat o ceně práva obdobné stavby, takže bude třeba ve smyslu 
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Mezinárodních oceňovacích standardů IVS použít metodiky náhradní. Nejpoužívanější zřejmě 
bude metoda výnosová. 

7.2 Metodika oceňování práva stavby 
Nejvhodnější metodika pro řešení oceňování práva stavby je metoda výnosová, na 

základě užitku oprávněného. 
Naši předkové řešili právo stavby tzv. úplatou, pachtovným, stavební činží, které byly 

knihovně zapsány jako břemeno pozemku. Pozemek byl zatížen věcným, zcizitelným             
a děditelným právem – mít stavbu na povrchu, nebo pod povrchem pozemku (ve smlouvách 
se označovalo jako „pod povrchem půdy“). 
 Výnosová metoda byla používána již v exekučním řádu ze dne 27. 5. 1896   č. 78 ř.z. 

vzorecx
rokmíraúroková

rokKčinemovitostnájmuzvýnosčistýzisk
KčCv %

/%/

//)(
// 100=  

Úrokovou míru v procentech pro příslušný kalendářní rok stanovily příslušné vrchní 
soudy (Praha pro zemi Českou, Brno pro zemi Moravskoslezskou, Bratislava pro zemi 
Slovenskou a Košice pro zemi Podkarpatoruskou). 

7.3 Roční užitky z práva stavby 
Užitky se zpravidla definují ve smlouvě. Mohou být stranami dohodnuty jako 

konstantní (což není vhodné zejména v ČR, kde ceny nemovitostí nejsou ještě srovnatelné se 
sousedními státy, jako je Rakousko, Německo), nebo proměnlivé – právě s ohledem na vývoj 
cen nemovitostí (staveb i pozemků), podobně i ceny nájmů a vývoj inflace. 

Strany se mohou s ohledem na výše uvedené důvody rozhodnout pro smluvní dohodu, 
v níž budou po určité časové období roční užitky konstantní a další časové období 
proměnlivé, což bývá v zahraničí časté. Zpravidla pro začáteční období se volí užitky jako 
proměnlivé (do doby, kdy se strany přesvědčí o reálnosti předpokládaných hodnot) a posléze 
se zvolí užitky konstantní. 

7.4 Diskuse jednotlivých položek, ze kterých se budou sčítat výnosy a náklady 
• Roční nájemné 
bude použito v ceně obvyklé v daném místě a čase 
• Roční náklady na provoz 

budou položkou, odečitatelnou od ročního nájemného. Budou to veškeré prokazatelné 
náklady, doložené kontrolovatelnými doklady, s provozem souvisejícími, jako:   
• Odpisy, užívá se též termínu amortizace. 

Odpisy pro výpočet výnosové hodnoty je třeba uvažovat pro stav, kdy vlastník 
každoročně ukládá určitou částku – tak velikou, aby na konci životnosti stavby zde byla 
částka na její novou realizaci (buď znovu postavením, nebo koupí obdobné (obdobně 
provedené i opotřebené) nemovitosti, nebo celkovou opravou, jejíž náklady jsou zpravidla 
s cenou stavby srovnatelné. Počítá se přitom se složeným úrokováním, tedy s tím, že úroky se 
přičítají a zůstávají do dalších let, žádná částka se z tohoto fiktivního účtu nevybírá. 

Pro výpočet amortizace, kdy příslušné částky se ukládají koncem roku a počítá se 
s úrokem      a s úroky z úroků (složené úrokování) platí pro výši nutné roční úložky X vztah 
pro střadatele: 

vzorec
Q

iC
X

n 1−
⋅=

kde 
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X = částka, kterou je nutno každoročně uložit na složené úrokování s úrokovou mírou i, 
aby po dožití stavby byla k dispozici částka na její opětovné pořízení,      

C = časová cena stavby (nákladová – reprodukční – cena ke dni odhadu, po odpočtu 
přiměřeného opotřebení), při zkoumání podnikatelského záměru na koupi nemovitosti 
můžeme uvažovat předpokládanou kupní cenu apod., 

i = úroková míra setinná (setina úrokové míry v procentech); vzhledem k tomu, že se 
jedná           o kapitál postupně vkládaný do banky, je zde třeba uvažovat nikoliv 
s nominální, ale s reálnou úrokovou mírou, 

}{ iqúročitelq +=⋅= 1  
n = doba dalšího trvání stavby (roků) do zchátrání nebo generální opravy, nejvýše 30 

roků. 
• Průměrné roční náklady na opravy a roční údržbu 

Jedná se o roční výdaje na opravy a údržbu staveb (nikoliv na generální opravy). 
Zpravidla používáme výdaje průměrné z doložených nákladů za více let. 

Náklady průměrné, které podle provedených výzkumů činí zpravidla u budov ročně 
cca 0,5 až 1,5 % z reprodukční ceny stavby (ceny bez odpočtu opotřebení). Jedná se o náklady 
budoucí (výnosová hodnota je součet diskontovaných budoucích čistých příjmů), takže pro 
jejich odhad bude třeba výrazně přihlédnout k současnému stavu údržby na objektu. 

U velmi dobře udržovaného objektu, kdy v nejbližších letech nebude nutné výraznější 
údržbu provádět, se použije podle zkušeností nižší hodnota uvedeného rozmezí a naopak         
u objektu s údržbou podprůměrnou hodnota vyšší. 
• Správa nemovitosti 
Náklady jsou například: sjednávání nájemních smluv resp. jejich výpovědi, jednání s nájemci, 
vybírání a vymáhání nájemného, včetně výdajů na právní zastoupení a soudní poplatky, 
prohlídky nemovitostí, zajišťování řemeslníků resp. firem pro údržbu a opravy, jednání 
s úřady, pojišťovnou apod., vyplňování daňových přiznání, pravidelné zajišťování úhrady 
daně. 

Pokud tuto činnost provádí vlastník, je třeba jeho náklady vyčíslit, například jako 
mzdu pracovníka přiměřené kvalifikace včetně nákladů souvisejících (sociální a zdravotní 
pojištění, režijní náklady); u nemovitostí podniku může takovou činnost zabezpečovat 
převážně referent správy základních fondů, smlouvy sjednává právní oddělení apod., nebo 
procentem z vybraného nájemného příp. fixními částkami, které si obvykle za takovou činnost 
v místě účtují organizace provádějící správu nemovitostí. 
• Daň z nemovitosti 

Výše daně z nemovitostí se určí z daňového přiznání; pokud se nemovitost nepřevádí,            
je možno převzít beze změny. V ostatních případech bude nutno zkoumat, zda event. úlevy na 
dani resp. osvobození od daně budou platit i vlastníka - prodejce. Není-li známa, je třeba ji 
vypočítat. 
• Pojištění 

Jedná se o pojištění živelní a o pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti za 
případné škody, které by z tohoto titulu mohly vzniknout jiným osobám. 

Pokud je pojistné ve výše uvedeném rozsahu sjednáno a doloženo smlouvou, je možno 
výši pojistného převzít do výpočtu.  

Pokud stavba není pojištěna, ze stejných důvodů je třeba výši pojistného odhadnout;                
v současnosti se cena za pojištění pohybuje od cca 2,3 % do cca 5,0 % z reprodukční ceny 
staveb,  
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• Osvětlení, vytápění a úklid společných prostor 
Dalším nákladem mohou někdy být výdaje spojené s osvětlováním, vytápěním             

a úklidem společných prostor, skladu materiálu pro údržbu apod. 
• Rezervy 

Některé metodiky uvažují jako odpočitatelnou částku rezervy, které si vlastník 
odkládá na budoucí opravy. Je však třeba zvážit, zda v konkrétním případě není již zahrnuta 
duplicita s náklady na opravy a údržbu, zejména pokud je počítáme průměrným procentem,       
a dále s odpisy. 
Pro některé případy budou smluvně zřizována věcná břemena 
7.5 Metodiky pro případy, které mohou při oceňování práva stavby nastat 
a) Vlastník pozemku je odlišný od vlastníka nadzemní stavby. 

Nadzemní stavbou může být rodinný dům, garáž, podnikatelský areál, vedlejší stavby, 
zemědělská stavba, bytový dům. 
Nejvhodnějším řešením bude prodej pozemku vlastníkovi nadzemní stavby. V případě 
nedosažení dohody o převodu, je nutno vztah řešit dočasně věcným břemenem, resp. 
pronájmem. 

b) Vlastník pozemku je odlišný od vlastníka trvalých porostů 
Jako řešení se nabízí: buď prodej pozemku vlastníkovi porostů, nebo spíše naopak. 
V případě nedosažení dohody o převodu, je nutno vztah řešit dočasně věcným břemenem, 
resp. pronájmem. 

c) Vlastník pozemku je odlišný od vlastníka venkovních úprav 
Podobně: buď prodej pozemku vlastníku venkovních úprav, nebo naopak, prodej 
venkovních úprav vlastníku pozemku – avšak pozor – jen v případě, kdy venkovní úpravy 
nejsou pro provoz souvisejících nemovitostí nezbytností, např.: přípojky inženýrských sítí, 
nebo zpevněná plocha příjezdové cesty (viz také souvislost podle ad b), pro stejného 
vlastníka venkovních úprav i staveb.    V případě nedosažení dohody o převodu, je nutno 
vztah řešit dočasně věcným břemenem, resp. pronájmem. 

d) Vlastník pozemku je odlišný od vlastníka podzemní stavby. 
- Podzemní stavbou mohou být např. jímka na dešťovou vodu (včetně potrubí z 

dešťových svodů ze sousedního domu, na sousedním pozemku vlastníka podzemní 
stavby), 

nebo 
- Studna s odběrným potrubím a kabeláží k ovládání čerpadla do sousedního domu, jehož 

vlastník je současně i vlastníkem studny a zařízení. 
Metodika: 

Ve smlouvě, podepsané oběma vlastník by měly být uvedeny podmínky provozování 
jímky či studny se vstupy na pozemek za účelem oprav, údržby. Pokud by byly jímka nebo 
studna užívány pro původní účely, 
bude se oceňovat:  
- V případě ponechání vlastnictví vlastníků pozemku i stavby to bude: 
nájemné za pozemek, pro případ jakýchkoliv oprav náklady za poškození povrchu pozemku 

v místě oprav. 
- V případě prodeje pozemku vlastníku jímky či studny (pokud to bude z hlediska 

akceptování nového geometrického plánu katastrálním úřadem) se bude oceňovat jen 
tento vyčleněný pozemek. 
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- V případě prodeje jímky či studny i jejich vybavení vlastníku pozemku se bude 
oceňovat jímka vlastní studna, obvyklou cenou. Vybavení jímky i studny (které se stane 
pro vlastníka jímky i studny nepotřebným a původní vlastník si je může demontovat – 
např. ponorné čerpadlo) se oceňovat v tomto případě nebude. 

e) Vlastník pozemku je odlišný od vlastníka oplocení. 
Jako součást oplocení se bude oceňovat vlastní plot na obvodu pozemku v různém 

provedení (zděný, z pletiva, dřevěný apod.), případně vstupní vrátka, vjezdová vrata. Jako 
řešení se nabízí: buď prodej pozemku vlastníkovi oplocení, nebo spíše naopak.  

Podobně: buď prodej pozemku vlastníku venkovních úprav, nebo naopak, prodej 
venkovních úprav vlastníku pozemku, avšak pozor – jen v případě, kdy venkovní úpravy 
nejsou pro provoz souvisejících nemovitostí nezbytností, např.: přípojky inženýrských sítí, 
nebo zpevněná plocha příjezdové cesty (viz také souvislost podle ad b) pro stejného 
vlastníka venkovních úprav i staveb. V případě nedosažení dohody o převodu, je nutno 
vztah řešit dočasně věcným břemenem, resp. pronájmem. 

V případě nedosažení dohody o převodu, je nutno vztah řešit dočasně věcným 
břemenem, resp. pronájmem. Avšak je logické, že trvat na vlastnictví oplocení na pozemku 
jiného vlastníka by bylo nelogické. 

f) Vhodná metoda pro případy, kdy výnosová metoda není vhodná, protože se jedná     
o stavbu, jež nevynáší. 
 

8 Výsledky disertace – konkrétní přínos, význam pro praxi         
a rozvoj vědního oboru, splnění cílů disertace 

Protože v současné době neexistuje metodika ocenění práva stavby, úkolem disertační práce 
je vyřešení problémů a přehled případů, kde by se mělo ocenění práva stavby provádět. 
Výstupem disertační práce je vymezení možných případů pro ocenění práva stavby, stanovení 
metodik pro jednotlivé v úvahu přicházející případy ocenění práva stavby                 a 
zpracování návrhu znaleckého standardu pro postup a ocenění jednotlivých případů tohoto 
práva.  
Přínosem je vyřešení problémů, algoritmu řešení a přehled případů, kde by se mělo ocenění 
práva stavby provádět. 
8.1 KDY SE PRÁVO STAVBY PŘEVÁDÍ, SUBJEKTY VZTAHU, PRO 

KTERÝ SUBJEKT ZNALEC PROVÁDÍ OCENĚNÍ, KDY BUDE 
OCEŇOVAT PRO ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI. 

8.1.1 Kdy se právo stavby převádí 
Právo stavby se převádí při právním jednání: 
1. Dědictví 
2. Prodej stavby 
3. Darování práva stavby 
4. Prodej spoluvlastnického podílu práva stavby 
5. Darování spoluvlastnického podílu práva stavby 
6. Prodej pozemku na němž právo stavby vázne 
7. Daň z nabytí nemovitosti 
8.1.2 Subjekty vztahu 
Stavba i pozemek jsou ve vlastnictví jedné osoby 
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Stavba se stane součástí pozemku. To znamená, že dnem účinnosti NOZ se nejedná o dvě 
samostatné věci. Nebude tedy možné, aby vlastník prodal pouze stavbu a pozemek si nechal 
(vyjímka bude platit pro tzv. dočasné stavby) 
Stavba i pozemek ¨mají rozdílného vlastníka 
Stavba automaticky nepřechází do vlastnictví vlastníka pozemku. Ustanovení §3056 zakládá 
vlastníkovi stavby předkupní právo k pozemku, na němž stavba stojí. Bude li kterýkoliv 
vlastník chtít svou věc ( pozemek , stavbu) prodat bude mít povinnost nabídnout ji nejprve 
druhému vlastníkovi k odkoupení. Stavba se stane součástí pozemku až v okamžiku, kdy bude 
předkupní právo použito a vlastník pozemku a stavby bude jedinný. 
Navrací se pravidlo do českého občanského práva – provo stavby (§1240 a násl.). Důvodem 
je pravidlo, že stavba nemá svého vlastníka, neboť je součástí pozemku, na němž stojí. Pokud 
vlastník pozemku nemá  v úmyslu na svém pozemku stavět, může pozemek dočasně 
přenechat jiné osobě, které vlastník pozemku jiné osobě umožní stavět. K tomu slouží institut 
práva stavby. 
Osoba, která bude mít právo stavby, může na dotčeném pozemku stavět (popřípadě pod ním) 
zejména vybudovat novou stavbu. 
Právo stavby ale může spočívat i v oprávnění převzít již existující stavbu, např. za účelem její 
modernizace, opravy. 
Právní vztah mezi majitelem pozemku a majitelem stavby: 
Majitel pozemku  majitel stavby 
fyzická osoba  x fyzická osoba 
fyzická osoba  x právnická osoba 
právnická osoba  x fyzická osoba 
právnická osoba  x právnická osoba 
8.1.3 Pro který subjekt znalec provádí ocenění 
Hlavním předmětem znalce  a jeho nejdůležitějším úkolem je podání znaleckého posudku. 
Znalci je znalecký posudek nejčastěji zadán v písemné podobě. 
Pokud důvody podjatosti nejsou známy, znalec vypracuje znalecký posudek. 
Znalec provádí znalecký posudek pro soud, nebo jiný orgán veřejné moci, fyzickým osobám, 
právnickým osobám. 
8.1.4 Kdy bude znalec oceňovat pro orgány veřejné moci 
Orgán veřejné moci je orgán, který reprezentuje veřejnou moc. 
Znalec provádí ocenění pro orgány veřejné moci v případě, že je ze zákona Orgán veřejné 
moci oprávněn autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech fyzických či právnických 
osob nebo jinak zasahovat do jejich právní sféry, a to buď přímo, zejména v případě orgánů 
moci soudní nebo výkonné, nebo zprostředkovaně, pokud jde o orgány moci zákonodárné. 
Subjekt, o jehož právech a povinnostech je takto rozhodováno, není s orgánem veřejné moci v 
rovnoprávném postavení a obsah rozhodnutí nezávisí na jeho vůli, byť obecně platí, že takový 
subjekt může užívat procesních práv (může např. podávat návrhy, vyjádření, navrhovat 
důkazy, má právo být slyšen atd.) a obsah rozhodnutí tím v různé míře též determinovat. 
Tento pojem Ústava ČR sice užívá v čl. 87 odst. 1 písm. d), ale závazně nedefinuje. Výše 
uvedená definice byla vytvořena za pomoci soudního výkladu a doktríny. 
Proti pravomocným rozhodnutím i jiným zásahům orgánů veřejné moci se lze, zpravidla po 
vyčerpání všech procesních prostředků, které zákon k ochraně práva poskytuje, bránit cestou 
ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu, pokud došlo k zásahu do ústavně zaručeného základního 
práva či svobody. Právě možnost subjektu práva či uložené povinnosti podat ústavní stížnost, 
zatímco orgán veřejné moci takové oprávnění nemá (pokud např. Česká advokátní komora u 
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NSS prohraje, musí výsledek sporu respektovat), je jistou procesní výhodou, která částečně 
kompenzuje nerovnoprávné postavení vůči veřejné moci. 
 
8.2 STANOVENA METODIKU PRO OCEŇOVÁNÍ PŘÍPADŮ, 

STANOVENÍ NEJVÝHODNĚJŠÍ METODIKY PRO OCENĚNÍ 
PŘÍPADŮ PRÁVA STAVBY, KDE BY SE MĚLO OCENĚNÍ PRÁVA 
STAVBY PROVÁDĚT. 

Právo stavby se oceňuje  pro nezřízenou a zřízenou stavbou. Oceňování se provádí 
výnosovým způsobem a to na základě ročního užitku. V případě ceny práva stavby 
s nezřízenou stavbou se roční užitek násobí počtem let dalšího užívání do zániku práva 
stavby, nejvýše však 5 let. Jestliže se jedná o cenu práva se zřízenou stavbou, určí se jako 
současná hodnota náhrady při zániku práva stavby.  
Pro ocenění staveb se užívají převážně metody: 
Ocenění výnosovým způsobem 
Ocenění porovnávací metodou 
Ocenění obvyklou cenou (obecná, tržní) cena nemovitosti 
Oceňování nemovitostí v některých jiných státech 
Oceňování pozemků 
- předpokládaná doba těchto příjmů je dlouhá  
(vztah se nazývá „věčná renta) 
- příjmy jsou po celou dobu konstantní 
V jiných případech vzorec nemůžeme použít 
V případě vyšší inflace a v období regulovaného nájemného u bytů není možné považovat za 
věrohodné vyjádření hodnoty nemovitostí pomocí úrokové míry. Věcná hodnota staveb bude 
závislá na vývoji cen stavebních dodávek. 
Úroková míra závisí na úrokové míře, kterou vyhlašuje ČNB. ČNB vyhlašuje tři sazby 
- Diskontní sazbu 
- 2T repo sazbu 
- Lombardní sazbu 
Většinou platí, že diskontní sazba je o jeden procentní bod nižší než 2T repo sazba a 2T sazba 
je zase o jeden procentní bod nižší než lombardní sazba 
Aktuální repo tendry lze naléz na ČNB – Repo trendy. 
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Obr.č.8  Vývoj sazeb od roku 1990 

 

 

 

Obr.č.10 Nové základní ceny BPEJ navýšené o inflaci za roky 2008 - 2012 
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8.3 STANOVENY PŘÍPADY, KDE SE JEVÍ VHODNOU METODA 
VÝNOSOVÁ, TUTO METODU VE VZTAHU K PRÁVU STAVBY 
PROPRACOVAT. 

 

Obr.č.11. Jednotlivé fáze cyklu stavby 

Kdy je efektivní právo stavby používat – časová hodnota peněz 

- Nulová nebo kladná hodnota – realizovat právo stavby 
- Záporná hodnota – zamítnout právo stavby 

Časová hodnota peněz -peněžní toky po 20 letech životnosti staveb jsou zanedbatelné 

Index rentability 

Doba návratnosti 

Riziko návratnosti 
Stanovení investičních a provozních nákladů 
Náklady související s technickými parametry budovy 

- Fáze realizační (investiční náklady) 
- Fáze provozní (náklady na rekonstrukci, náklady na opravy a udržování budovy, 

náklady na modernizaci) 
- Fáze likvidační (náklady na likvidaci budovy) 

Náklady provozní (fáze provozní) 
- provoz budovy, dodávky vody, tepla, plynu a elektrické energie, úklid budovy, revize 

Náklady administrativní (fáze provozní) 
Ukazatele ekonomické efektivnosti investic 

- Čistá současná hodnota 
- Náklady životního cyklu 
- Vnitřní výnosové procento 
- Index rentability 
- Doba návratnosti 
- Diskontovaná doba návratnosti 
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8.4 STANOVENY PŘÍPADY, KDE NENÍ VHODNÁ METODA 
VÝNOSOVÁ, TUTO METODU VE VZTAHU K PRÁVU STAVBY 
PROPRACOVAT (JEDNÁ SE O STAVBU, JEŽ NEVYNÁŠÍ)  

Oceňování metodou výnosovou je nevhodná v případě skutečnosti, že výnosy jsou rovno , 
více ostatním nákladům stavby. Investiční a provozní náklady stavby jsou větší než výnosy ze 
stavby. 
8.5 NÁVRH ZNALECKÉHO STANDARDU PRO OCEŇOVÁNÍ PRÁVA 

STAVBY DO TEXTU I DO TABULKY, JAKO NÁVOD K ŘEŠENÍ 
OCENĚNÍ 

Znalecký posudek má ustálenou formu a náležitosti stanovené zákonem č.36/1967 Sb. o 
znalcích a tlumočnících, v platném znění a vyhláškou č. 37/1967 Sb. ,Ministerstva 
spravedlnosti, ze dne 17. dubna 1967, k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, 
v platném znění. 
Předpis č. 432/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 
37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů,       
a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 
Z formálního hlediska má posudek určité členění a zákonné náležitosti. 
Z hlediska obsahu musí být posudek přezkoumatelný.  Z posudku musí být zjevný postup 
znalce, zvolená metoda. 
Posudek obsahuje  
úvodní část 
Zde je uvedeno označení osoby, případně orgánu, pro který je posudek zpracováván, označení 
znalce, jeho oboru, odvětví, nebo specializace, zadání posudku a datum 
Nález 
Zde je uveden účel zpracování posudku, případně uvedení znaleckého úkolu., popis, přehled 
podkladů, identifikace zdrojů podkladů, zjištění, která učinil. 
Posudek 
V této části se znalec zabývá posuzováním, hodnocením , výpočty. 
Znalec určí jakým způsobem bude oceňovat právo stavby. 
Ocenění práva stavby se určí podle vzorce 

truCPSN ×=  , 

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. 
 

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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n
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1
 , 

kde 
- CPSZ…cena práva stavby se zřízenou stavbou v Kč, 

ru ……roční užitek z práva stavby v Kč,  
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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. 
Roční užitek práva stavby se určí ve výši 5 % ze součtu cen pozemku zatíženého právem 
stavby a stavby vyhovující právu stavby. 

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.  
Počet let dalšího užívání práva se určí z veřejného seznamu. 
Výše náhrady se určí podle ujednání ve smlouvě, není-li ve smlouvě nic jiného ujednáno, činí 
výše náhrady polovinu ceny stavby. 
Závěr 
Znalec shrnuje své zjištění, zde jsou uvedené odpovědi na otázky, které byly znalci zadány. 
Odpovědi by měly být stručné a jednoznačné. 
Pod posudkem je umístěna znalecká doložka, pečeť znalce, podpis.   
Přílohy 
Zpravidla obsahují fotodokumentaci, grafy. 
 
Vzorový znalecký posudek 

Z N A L E C K Ý     P O S U D E K 
týkající se 

                                   ocenění nemovitostí 
 podle LV č. XX v k.ú. XXX, městská část XX 

okres XXX 
Č.d. XX 

 Oceňovací předpis: zákon č.151/1997 Sb., a  vyhl. č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl. č. 456/2008 
Sb. a vyhl. č. 460/2009, Sb. 364/2010 Sb., 387/2011 Sb.                     
XXXX 
Posudek objednal: XXX 
Datum místního šetření:  X. X. 201X 
Účastníci místního šetření: objednatel a znalec 
Posudek obsahuje:  X stran textu včetně příloh a předává se ve čtyřech vyhotoveních 
Posudek vypracoval: XX 
   XX 
   tel.:  
   mobil:  
   e-mail:  
V    XXX   dne   X. X. 201X 

1. N á l e z 
 

1.1 Výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. XX, jehož kopie je součástí tohoto 
znaleckého posudku. 

1.2 Snímek katastrální mapy s vyznačením oceňovaných. 
1.3 Projektová dokumentace rodinného domu, XX. 
1.4 Místní šetření znalce, v jehož průběhu bylo zjištěno: 
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Poloha a popis nemovitosti  
Znalec určí o jaký typ práva stavby se bude jednat 
 
právo stavby s nezřízenou stavbou,  nebo  právo stavby se zřízenou stavbou 

 
2. P o s u d e k  

Popis: 
Venkovní úpravy: plot uliční s podezdívkou, vstupní vrátka, vjezdová vrátka, zahradní plot 
bez podezdívky, zpevněné plochy, přípojky: vodovodní, kanalizační, elektrovod. 
Trvalé porosty  
Znalecký posudek je zpracován pro RD a vedlejší stavbu + pozemky. 

V době zpracování znaleckého posudku byl na listu vlastnictví už uveden nový majitel a ne 
prodávající XX. 

Ocenění práva stavby se určí podle vzorce 

 
právo stavby s nezřízenou stavbou,  nebo  právo stavby se zřízenou stavbou 

 

 

 

truCPSN ×=  

 
t ………počet let dalšího užívání do  

zániku práva stavby, nejvýše však 5 let 

ru……...roční užitek z práva stavby v Kč,            ru      .se určí ve výši 5 % ze součtu cen 

pozemku zatíženého právem 
stavby a stavby vyhovující 
právu stavby 

i    .míra kapitalizace, uvedená v 
příloze č. 22 vyhlášky 

n……..počet let dalšího užívání do 
zániku práva stavby, 

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

R e k a p i t u l a c e: 
 
RD č.p.XX      - XX,XX Kč 
Garáž       - XX,XX Kč 
Stavby celkem:     XX,XX Kč 
Pozemek stavební p.č.XX   - XX,XX K č 
Pozemek p.č.XX    -  XX,XX K č 
Pozemky celkem:     XX,XX Kč 
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Součet:      XX,XX Kč 
Cena uvedených nemovitostí činí po zaokrouhlení celkem XX,XX Kč, slovy :  XX,XX Kč 
korun českých. 
 Znalecká doložka: 
 Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu    
 v Brně ze dne X. X č.j. X pro základní obory: 
 - stavebnictví - stavby inženýrské, obytné, vodní, zemědělské 
   a stavební odvětví různá, 
   - ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, 
   - projektování pro stavebnictví 
 Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem X  znaleckého deníku. 
 Znalečné a náhradu účtuji na základě dokladů stejného pořadového čísla. 

  Podpis znalce: 
 V   B r n ě   dne  X. X. 201X 
8.6 TABULKOVĚ ZPRACOVÁN ALGORITMUS POSTUPU PŘI 

OCENĚNÍ. 

Případ ocenění 
práva stavby 

Druh 
stavby 

Stavba 
přináší resp. 

může                 
přinášet             

výnosy- jaké? 

Náklady vlastníka 
stavby 

Náklady 
vlastníka 
pozemku 

Navržená 
metoda 
ocenění 

Poznámky 

1.Pro sjednání 
dohody o 
zřízení PS 

Rodinný 
dům 

Nájemné 

Daň z nemovitostí, 
pojistné živelní a 
odpovědnostní, 

správa 
nemovitostí, 

údržba a opravy, 
odpisy staveb,                   
odpis ceny PS? 
Jako náhrada na 

nyní užívané 
nájemné z cizího 

pozemku… 

Daň z 
nemovitosti 

Výnosová 
vztahem 

pro 
věčnou 
rentu 

  

              

Obr.č.12. Příklad možnosti návrhu tabulky, sloužící pro oceňování práva stavby 
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8.7 ALGORITMUS POSTUPU PŘI OCENĚNÍ ZPRACOVAT DO 
VÝPOČETNÍHO PROGRAMU EXCEL 2013. 

8.7.1 Využití metody Monte Carlo 
Jedná se o je třídu algoritmů pro simulaci systémů, pro řešení parciálních rovnic. Touto 
metodou určujeme střední hodnotu veličiny, která je výsledkem náhodného děje. Vytvoří se 
počítačový model toho děje a po proběhnutí dostatečného množství simulací se mohou data 
zpracovat klasickými statistickými metodami, třeba určit směrodatnou odchylku a průměr. 
Z praktického hlediska je použitelnost metody Monte Carlo kvůli velkému množství 
zjednodušených předpokladů modelů značně omezená. 
 

8.7.2 Využití vzorece pro přenášení chyb pomocí parciálních derivací, 
přitom za (1+i) dosadit q pro jednodušší derivování.  

 

 

 

Kde 
CPS Z…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. 
 

1. Určení parciální derivace při proměnné ru  ……roční užitek z práva stavby v Kč 

Konstantní, průměrné hodnoty 

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. 

 

 

dále při parciální derivaci vzhledem k proměnné (ru) 

 

 

dále 
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2. Určení parciální derivace při proměnné i  míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22  

Konstantní, průměrné hodnoty 

ru ……roční užitek z práva stavby v Kč,  

n……..počet let dalšího užívání do zániku práva stavby, 

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

 

 

 

dále při parciální derivaci vzhledem k proměnné (i) 

 

 

dále 

 

 

dále 

 

dále 

 

 

 

i  se pomocí parciálních derivací nedá jednoduše vyjádřit. 

3. Určení parciální derivace při proměnné n……..počet let dalšího užívání do zániku 
práva stavby, 

Konstantní, průměrné hodnoty 

ru ……roční užitek z práva stavby v Kč,  

i  …….míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření, 

N…….náhrada při zániku práva stavby v Kč. 
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dále při parciální derivaci vzhledem k proměnné (n) 

 

       / zlog. 

dále 

 

 

proměnné (n) jde pomocí parciální derivace složitě vyjádřit 

4. Určení parciální derivace při proměnné N…….náhrada při zániku práva stavby       
v Kč. 

Konstantní, průměrné hodnoty 

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. 

 

 

 

dále při parciální derivaci vzhledem k proměnné (N) 

 

 

 

dále 

 

 

S ohledem na složitost výpočtů pomocí parciálních derivací a vzhledem k výpočetní technice 
se jeví jako nejefektivnější metoda výpočtu provedením řady výpočtů, kdy budou 
dosazeny průměrné hodnoty a jen jedna bude proměnná. 
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8.7.3 Výpočty, kdy budou dosazeny průměrné hodnoty a jen jedna bude 
proměnná 

 
 
 
 
PROMĚNNÁ   KONSTANTA  POČET VARIACÍ 
Při 1 proměnné  3 konstanta  4 
Při 2 proměnných  2 konstanta  6 
Při 3 proměnných  1 konstanta  4 
Při 4 proměnných  0 konstanta  1 
Výpočet vzorce budu provádět pomocí  Microsoft Exel 
Chci počítat    CPS Z…cena práva stavby se zřízenou stavbou v Kč, 
proměnná     n……..počet let dalšího užívání do zániku práva stavby, 
konstantní průměrná hodnota  ru ……roční užitek z práva stavby v Kč,  
konstantní průměrná hodnota  i  …….míra kapitalizace, uvedená  

v příloze č. 22 vyhlášky, 
konstantní průměrná hodnota  N…….náhrada při zániku práva stavby v Kč. 
Spočítaný výsledek bud následně graficky uveden v tabulce. Z grafu vyplyne vztah mezi  

CPS Z…cena práva stavby se zřízenou stavbou v Kč, a n……..počet let dalšího užívání do 
zániku práva stavby  

8.8 ZJIŠTĚNÍ, ZDA ROČNÍ UŽITKY BUDOU KONSTANTNÍ NEBO 
PROMĚNLIVÉ, NEBO URČITOU DOBU KONSTANTNÍ                        
A URČITOU DOBU PROMĚNLIVÉ 

Roční užitek je zjišťován v úrovni obvyklé ceny. Obvyklá cena je zákonem o oceňování 
majetku definována v § 2 jako cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 
obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním 
styku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do 
její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího 
nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 

 

Užitky se zpravidla definují ve smlouvě. Zůčastněné strany se mohou dohodnout jako 
konstantní (což není zejména v ČR, kde ceny nemovitostí nejsou ještě srovnatelné se 
sousedními státy, jako je Rakousko, Německo), nebo  

Proměnlivé – s ohledem na vývoj cen nemovitostí (staveb i pozemků), podobně i ceny nájmů 
a vývoj inflace. 

Strany se mohou s ohledem na výše uvedené důvody rozhodnout na smluvní dohodu, v níž 
budou po určité časové období  

Roční užitky konstantní a další časové období proměnlivé, což bývá v zahraničí časté. 
Zpravidla pro začáteční období se volí užitky jako proměnlivé (do doby, kdy se strany 
přesvědčí o reálnosti předpokládaných hodnot) a posléze se zvolí užitky konstantní. 
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8.9 DISKUSE JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK, ZE KTERÝCH SE BUDOU 
SČÍTAT VÝNOSY A NÁKLADY – VYTVOŘENÍ METODIKY PRO 
VŠECHNY PŘÍPADY 

Vznik každého objektu je podmíněn vstupy, a to jak materiálovými, tak energetickými. 
V průběhu života stavby je spotřebovávaná energie a materiály potřebné na provoz a údržbu. 
V každém období životního cyklu je vynakládané nejenom velké množství energií, ale vzniká 
i nemalé množství odpadů a emisí. Všechny tyto skutečnosti, které ovlivňují dopad stavby na 
životní prostředí, se dají ovlivnit již před realizací stavby Z praxe je všeobecně známo, že 
volba levnějších řešení při stavbě a realizaci projektu v období užívání nezanedbatelně zvýší 
náklady v období užívání stavby. Z ekonomického hlediska je období užívání stavby tím 
nejnáročnějším a tvoří ¾ celkových nákladů v období životnosti stavby a z toho jedna třetina 
tvoří náklady na správu a údržbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.13. Procentuální vyjádření nákladů životního cyklu stavebních objektů 

U stavebních objektů rozeznáváme obecně tyto druhy životností: 

- technická životnost – doba, kterou počítáme od vzniku stavby do jejího zchátrání a 
technického zániku za předpokladu běžné údržby. Obvykle převyšuje ekonomickou 
životnost; 

- ekonomická životnost – doba, kterou počítáme od vzniku stavby do okamžiku ztráty 
ekonomické užitečnosti a smysluplnosti, tzn. okamžik trvalé ztráty výnosů nebo ztráta 
využitelnosti změnou vnějších podmínek bez možnosti jiného využití; 
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- morální životnost – doba, kterou počítáme od vzniku stavby do okamžiku zastarání 
stavby – dispoziční řešení, styl, standardy a technologie, změny trhu, rozvoj území 
apod.; 

- právní životnost – doba od kolaudačního souhlasu do okamžiku rozhodnutí, resp. 
povolení o odstranění stavby. 

Pro ekonomickou životnost je důležitá doba využitelnosti stavby. Za okamžik ekonomického 
zániku stavby lze považovat situaci, kdy je výhodnější na daném místě stávající stavbu 
zlikvidovat a postavit novou, která bude přinášet vyšší výnosy. Kritériem může být i výše 
nákladů na běžnou údržbu v porovnání s výnosy z nemovitosti. Okamžikem ekonomického 
zániku je rovněž situace, kdy zanikne v daném místě důvod pro daný druh provozu a 
jednoúčelovou stavbu nelze využít pro jinou funkci. 

Životnost můžeme tedy definovat jako dobu, po kterou by objekt (konstrukce) měla 
vyhovovat požadavkům provozu v přepokládaných podmínkách. Za tuto dobu se objekt 
(konstrukce) dostane do mezního stavu, resp. stane se nepoužitelnou. Vyjadřuje se zpravidla 
počtem roků, který se u různých druhů objektů (konstrukcí) liší. Základní podmínkou dlouhé 
životnosti je pravidelná (cyklická) údržba a úpravy budov pro jejich co nejlepší využití.  

Rozlišujeme tyto druhy opotřebení: 

• fyzické – vlivem degradačních procesů, stavební dílo, resp. jeho konstrukční část 
ztrácí svou kvalitu v určitých vlastnostech. 

• morální – postupem času a vývojem nových materiálů, trendů a jiných inovací dochází 
k postupnému zastarání stavebního díla. Vyvrcholením morálního opotřebení je modernizace 
či jiný zásah, který toto opotřebení minimalizuje (generální oprava, rekonstrukce apod.) 

8.10 PŘÍNOS VĚDNÍMU OBORU 

Přínos vědnímu oboru: 

a) Stanovení metodiky výpočtu ceny resp. hodnoty práva stavby pro potřeby znalecké 
teorie a praxe. 

b) Návrh znaleckého standardu. 

c) Publikování výsledků disertační práce k potřebě znalců. 

d) Seznámit budoucí studenty Ústavu soudního inženýrství VUT, magisterského 
studijního programu „Soudní inženýrství“ a doktorského studijního programu              
v prezenční i kombinované formě studia s danou problematikou. 

e) Získat všeobecný náhled na cenu práva stavby u nás a v cizích zemích. 

Při plnohodnotném užití práva stavby musí být dořešena komplexnost, kterou vidím 
v sounáležitosti hmotněprávních úprav v novém Občanském zákoníku, zákoně o konkursu            
a vyrovnání, zákoně o veřejných dražbách, v daňových zákonech, ve stavebním zákoně, 
v devizovém zákoně. 
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9 Příklad aplikace práva stavby na bytovém domě 

9.1 CENOVÁ MAPA DANÉ LOKALITY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr.č.14. Grafický vývoj cen pozemků v městě Brno (111) 

9.2 FOTODOKUMENTACE 
 

 
 

Obr.č.15. Modelový stávajíc stav (111) 
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Obr.č.15. Modelový navrhovaný stav (111) 

9.3 FOTODOKUMENTACEANALÝZA, NÁVRH POZEMKŮ A 
BYTOVÉHO DOMU 

 
 
 
 

Obr. č. 16.Situace návrhu uvažovaných parcel k zástavbě bytového domu (111) 
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Obr. č. 17.Specifikace navrhovaných parcel (111) 

9.4 VÝPOČET PRÁVA STAVBY 
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Obr. č. 18. Cena práva stavby CPSN podle § 16a odst. 3 až 7 zákona č. 151/1997 Sb.ve vztahu k počtu 

let užívání (111) 
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9.5 VYHODNOCENÍ PRÁVA STAVBY 
Oceňování práva stavby je velice složité. Do daných výpočtů zasahuje mnoho neznámých 
veličin. Lokalita umístění stavby, velikost pozemku, velikost uvažované stavby, DOSS, 
stavební zákon v platném znění , platný územní plán  atd. 

S ohledem na výše uvedené příklady je nutné při ocenění práva stavby postupovat podle 
navrženého algoritmu oceňování práva stavby. Systém je navržený otevřený s tím, že 
v průběhu roků lze algoritmy a vstupní veličiny upřesňovat. 

Nedílnou součásti znaleckého posudku je odborná způsobilost znalce nejenom  na právo 
stavby. 
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