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Právo stavby 
Společnost A pořídila právo stavby na 80 let a zaplatila za něj 960 000 Kč bez DPH dne 30. 6. 202x 
(zápis vlastnického práva na katastrálním úřadu), uplatnila odpočet DPH. 
Počátek odepisování od následujícího měsíce podle účetní směrnice. 
Účetní jednotka má záměr na pozemku stavět. 
Majetek účetní jednotka daňově odpisuje rovnoměrně. 

Účty: 
021/1 právo stavby 
021/2 stavba 

Společnost A – stavba není zatím realizována 

Účetní operace v roce 202x Částka 
v Kč MD Dal 

1. Pořízení práva stavby  
vykazování v položce rozvahy B.II.1.2. Stavby 960 000 021/1 321 

2. 

3. 

Daňová uznatelnost práva stavby podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP, ZDP samostatně neupravuje. 

Společnost A – stavba je realizována 

Účetní operace v roce 202x Částka 
v Kč MD Dal 

1. Pořízení práva stavby  
vykazování v položce rozvahy B.II.1.2. Stavby 960 000 021/1 321 

2. DPH k právu stavby 21 %, plný nárok na odpočet 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Daňová uznatelnost práva stavby podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP. 
ZDP samostatně neupravuje právo stavby s výjimkou osob, které nevedou účetnictví [§ 26 odst. 3 písm. d) 
ZDP], od novely ZDP zakonem č. 170/2017 Sb. 

Daňově je majetek – stavba zařazena podle § 31 ZDP – rovnoměrné  odepisování, 
odpisová skupina 5. 

CELKEM 

Zdaňovací 
období Daňový odpis Daňová 

zůstatková cena Účetní odpis Účetní zůstatková 
cena 

202x 67 200 
(4 800 000*1,4 %) 

202x+1 

202x+2 

ODDÍL 1 NOZ 
Právo stavby  
PODODDÍL 1 
Obecná ustanovení 
§ 1240
(1) Pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku

stavbu. Nezáleží na tom, zda se jedná o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou.
2) Právo stavby může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek, kterého sice není pro stavbu zapotřebí, ale slouží

k jejímu lepšímu užívání.

§ 1241
Právo stavby nelze zřídit k pozemku, na kterém vázne právo příčící se účelu stavby. Je-li pozemek zatížen zástavním
právem, lze jej zatížit právem stavby jen se souhlasem zástavního věřitele




