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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. DPH k právu stavby 21 %, plný nárok na odpočet  201 600 343 321 

3. Odpis za rok 202x (7-12/202x) 
960 000/80/12= 1 000 Kč měsíčně 6 000 551 081/1 

 
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 201 600 343 321 

3. Odpis za rok 202x 
960 000/80/12= 1 000 Kč měsíčně 6 000 551 081/1 

4. Pořízení stavby dodavatelským způsobem v hodnotě  
4 800 000 Kč bez DPH 4 800 000 042 321 

5. DPH 21 % Reverse chargé, plný nárok na odpočet 1 008 000 343 343 

6. Zařazení stavby v listopadu 202x 
vykazování v položce rozvahy B.II.1.2. Stavby 4 800 000 021/2 042 

7.  Účetní odepisování je určeno na 100 let (12/202x) 
4 800 000/100/12=4 000 Kč měsíčně 4 000 551 081/2 

 
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 %) 4 732 800 4 000 4 796 000 

202x+1 163 200 
(4 800 000*3,4 %) 4 569 600 48 000 4 748 000 

202x+2 163 200 
(4 800 000*3,4 %) 4 406 400 48 000 4 700 000 

 
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 
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§ 1242 
Právo stavby je věc nemovitá. Stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale také podléhá ustanovením 
o nemovitých věcech. 
 
PODODDÍL 2 
Vznik a zánik práva stavby 
§ 1243 
(1) Právo stavby se nabývá smlouvou, vydržením, anebo, stanoví-li tak zákon, rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
(2) Právo stavby zřízené smlouvou vzniká zápisem do veřejného seznamu. Zápisu do veřejného seznamu podléhá i právo 

stavby vzniklé rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
 
§ 1244 
(1) 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. 
(2) Nabyl-li stavebník právo stavby vydržením, nabývá je na dobu 40 let. Jsou-li pro to spravedlivé důvody, může soud 

dobu, na kterou je právo stavby zřízeno, k návrhu dotčené strany zkrátit nebo prodloužit. 
 
§ 1245 
Trvání práva stavby lze prodloužit se souhlasem osob, pro které jsou na pozemku zapsána zatížení v pořadí za právem 
stavby. 
 
§ 1246 
Právo stavby nelze omezit rozvazovací podmínkou; byla-li rozvazovací podmínka ujednána, nepřihlíží se k ní. 
 
§ 1247 
Bylo-li právo stavby zřízeno za úplatu a ujednala-li se úplata v opětujících se dávkách jako stavební plat, zatěžuje právo 
stavby jako reálné břemeno. Nepřihlíží se k ujednání, podle kterého změny výše stavebního platu závisí na nejisté budoucí 
události; to neplatí, ujedná-li se závislost výše stavebního platu na míře zhodnocování a znehodnocování peněz. 
 
§ 1248 
Zřekne-li se stavebník práva stavby, může vlastník zatíženého pozemku převést na základě listin prokazujících tuto 
skutečnost právo stavby na dobu, která ještě neuplynula, na sebe nebo na jinou osobu. 
 
§ 1249 
Při zániku práva stavby předtím, než uplyne jeho doba, nastanou právní následky výmazu práva stavby vůči věcnému 
právu náležejícímu osobě, pro kterou bylo k právu stavby do veřejného seznamu zapsáno věcné právo, až zánikem tohoto 
věcného práva. Jestliže však tato osoba k výmazu udělí souhlas, nastanou právní následky výmazu práva stavby vůči 
jejímu věcnému právu již tímto výmazem. 
 
PODODDÍL 3 
Právní poměry z práva stavby 
§ 1250 
Co do stavby vyhovující právu stavby má stavebník stejná práva jako vlastník; pokud se jedná o jiné užívání pozemku 
zatíženého právem stavby, má stejná práva jako poživatel, ledaže je ujednáno něco jiného. 
 
§ 1251 
(1) Smlouva může stavebníku uložit, aby stavbu provedl do určité doby. 
(2) Není-li nic jiného ujednáno, má stavebník povinnost udržovat stavbu v dobrém stavu. Smlouva může stavebníku 

uložit povinnost stavbu pojistit. 
(3) Vlastníku pozemku může být vyhrazeno schválení určitého faktického nebo právního jednání stavebníka, avšak ani 

je-li to vlastníku pozemku vyhrazeno, nemůže odepřít souhlas k právnímu jednání, které není k jeho újmě. 
 
§ 1252 
(1) Právo stavby lze převést i zatížit. 
(2) Vyhradí-li si vlastník pozemku souhlas k zatížení práva stavby, zapíše se výhrada do veřejného seznamu. V takovém 

případě lze do veřejného seznamu zapsat zatížení práva stavby jen se souhlasem vlastníka pozemku. 
 
§ 1253 
Právo stavby přechází na dědice i na jiného všeobecného právního nástupce. 
 
§ 1254 
Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby. Ujednají-li si strany 
něco jiného, zapíše se to do veřejného seznamu. 
 
§ 1255 
Není-li nic jiného ujednáno, dá vlastník stavebního pozemku stavebníkovi při zániku práva stavby uplynutím doby, 
na kterou bylo zřízeno, za stavbu náhradu. Náhrada činí polovinu hodnoty stavby v době zániku práva stavby, 
ledaže si strany ujednají jinak. 
 
§ 1256 
Zástavní a jiná práva váznoucí na právu stavby postihují náhradu. 
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Úprava práva stavby v účetnictví 
§ 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele 

1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 Od 1. 1. 2015 - dosud 

Dlouhodobý hmotný majetek 
(1) Položka "B.II.1. Pozemky" obsahuje pozemky bez ohledu 

na výši ocenění, pokud nejsou zbožím (§ 9 odst. 5). Tato 
položka neobsahuje součásti pozemku, které jsou 
odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v 
položkách "B.II.2. Stavby", "B.II.4. Pěstitelské celky 
trvalých porostů" a "B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek" podle odstavce 6 písmene a). 

(2) Položka "B.II.2. Stavby" obsahuje bez ohledu na výši 
ocenění a dobu použitelnosti 
a) stavby 6) včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod 

povrchem, vodní díla a další stavební díla podle 
zvláštních právních předpisů, 7) 

b) právo stavby, pokud není záměrem účetní 
jednotky realizovat stavbu vyhovující právu 
stavby, a proto není vykazováno jako součást 
ocenění stavby podle písmene a) nebo jako 
součást ocenění v rámci položky C.I.Zásoby 

c) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, 

… 
 

Dlouhodobý hmotný majetek 
(1) Položka "B.II.1.1. Pozemky" obsahuje pozemky bez 

ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím (§ 9 
odst. 5). Tato položka neobsahuje součásti pozemku, 
které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo 
jeho části v položkách "B.II.1.2. Stavby", "B.II.4.1. 
Pěstitelské celky trvalých porostů" a "B.II.4.3 Jiný 
dlouhodobý hmotný majetek" podle odstavce 6 písmene 
a). 

(2) Položka "B.II.1.2. Stavby" obsahuje bez ohledu na výši 
ocenění a dobu použitelnosti 
a) stavby 6) včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod 

povrchem, vodní díla a další stavební díla podle 
zvláštních právních předpisů 5d)   

b) právo stavby, pokud není zbožím (§ 9 odst. 5), 
c) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, 

… 
 

§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele 
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 Od 1. 1. 2015 – dosud 
X (3) V případě práva stavby není součástí jeho ocenění 

stavba vyhovující právu stavby. Je-li při nabytí 
práva stavby oceněného jednou částkou jeho 
součástí stavba vyhovující právu stavby zřízená 
jinou účetní jednotkou nebo osobou, rozdělení 
ocenění práva stavby na část odpovídající stavbě 
a právu stavby se provede při respektování principu 
významnosti a věrného a poctivého zobrazení obou 
částí práva stavby. 

§ 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele 
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 Od 1. 1. 2015 – dosud 

(4) Pokud je předpokládaná doba užívání stavby vyhovující 
právu stavby kratší než sjednaná doba, na kterou je právo 
stavby zřízeno, účetní jednotka v  odpisovém plánu 
zohlední případnou hodnotu práva stavby při vyřazení 
stavby. Pokud je sjednaná doba, na kterou je právo 
stavby zřízeno, kratší než předpokládaná doba užívání 
stavby vyhovující právu stavby, účetní jednotka 
v odpisovém plánu tuto skutečnost zohlední případnou 
hodnotou stavby při jejím vyřazení ve zbytkové hodnotě 
podle odstavce 3. 

(5) Stavby vyhovující právu stavby podle § 47 odst. 3 
účtované na samostatných účtech se odpisují 
samostatně. 

 
 
Čl. II 
vyhlášky č. 293/2014 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů 
Přechodná ustanovení 
1. Ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé 

v účetním období, které započalo dnem 1. ledna 2015 nebo později, není-li dále v bodu 2 stanoveno jinak. 
2. Ustanovení § 7, 47 a 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou 

účetní jednotky použít již v účetní závěrce sestavované od 1. ledna 2015 za účetní období započaté v roce 2014. 
 

 
 

Koordinanční výbor k uvedené problematice 
589/24.11.21 – Uplatnění DPH při zřízení práva stavby 
 
Ing. Stanislav Pokorný, daňový poradce, č. osv. 4664 
Ing. Jevgenija Bajzíková, daňový poradce, č. osv. 5063 
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§ 56 ZDPH 
 
Dodání nemovité věci 
 
 (1) Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který 
      a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a 
      b) není stavebním pozemkem. 
 
(2) Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na kterém 
      a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a 
           1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo 

  2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo 
      b) může být podle stavebního povolení, společného povolení, kterým se stavba umisťuje nebo povoluje, nebo  udělení 

souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí. 
 

(3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let 
      a) od vydání 
      1. prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního kolaudačního rozhodnutí, nebo 
      2. kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně dokončené vybrané 

nemovité věci, nebo 
      b) v případě, že se pro vybranou nemovitou věc nevydává kolaudační souhlas nebo kolaudační 

rozhodnutí, ode dne, kdy bylo započato 
      1. první užívání vybrané nemovité věci, nebo 
      2. užívání dokončené vybrané nemovité věci po podstatné změně; pokud byl k provedené podstatné 

změně této vybrané nemovité věci vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, postupuje se 
podle písmene a). 

 
(4) Skutečnosti rozhodné pro počátek běhu lhůty podle odstavce 3 se v případě pozemku, který tvoří funkční 

celek se stavbou pevně spojenou se zemí, nebo práva stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se 
zemí, odvíjí od stavby pevně spojené se zemí, s níž pozemek tvoří funkční celek nebo která je součástí 
práva stavby. 

 
(5) Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 
      a) stavba pevně spojená se zemí, 
      b) jednotka, 
      c) inženýrská síť, 
      d) pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, 
      e) podzemní stavba se samostatným účelovým určením, 
      f) právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí. 
 
(6) Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku podle odstavce 1 nebo u dodání vybrané nemovité 

věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění plátcem, lze tak učinit 
pouze po jeho předchozím souhlasu. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, 
ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně 
podle § 36. 

 
§ 4 Vymezení základních pojmů 
 
(2) Zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí 
      a) hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů, 
      b) právo stavby, 
      c) živé zvíře, 
      d) lidské tělo a část lidského těla, 
      e) plyn, elektřina, teplo a chlad. 
 


