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ZÁKON

ze dne 29. dubna 2020,

kter˝m se m�ní zákon �. 151/1997 Sb., o oceHování majetku a o zm�n� n�kter˝ch zákono
(zákon o oceHování majetku), ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, a dalaí související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákon� �eské re-
publiky:

�ÁST PRVNÍ

Zm�na zákona o oceHování majetku

�l. I

Zákon �. 151/1997 Sb., o oceHování majetku
a o zm�n� n�kter˝ch zákono (zákon o oceHování
majetku), ve zn�ní zákona �. 121/2000 Sb., zákona
�. 237/2004 Sb., zákona �. 257/2004 Sb., zákona
�. 296/2007 Sb., zákona �. 188/2011 Sb., zákona
�. 350/2012 Sb., zákona �. 303/2013 Sb., zákonného
opatYení Senátu �. 340/2013 Sb., zákonného opatYení
Senátu �. 344/2013 Sb., zákona �. 228/2014 Sb. a zá-
kona �. 225/2017 Sb., se m�ní takto:

1. V § 2 se vkládá nov˝ odstavec 1, kter˝ zní:

„(1) Pokud tento zákon nestanoví jin˝ zposob
oceHování, oceHují se majetek a slu~ba obvyklou ce-
nou.“.

Dosavadní odstavce 1 a~ 5 se ozna�ují jako od-
stavce 2 a~ 6.

2. V § 2 odst. 2 se v�ta první zruauje, ve v�t�
poslední se slovo „v�ci“ nahrazuje slovy „majetku
nebo slu~by“ a za slovo „se“ se vkládají slova „ze
sjednan˝ch cen“.

3. V § 2 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 a~ 5, které zn�jí:

„(3) V odovodn�n˝ch pYípadech, kdy nelze ob-
vyklou cenu ur�it, oceHuje se majetek a slu~ba tr~ní
hodnotou, pokud zvláatní právní pYedpis nestanoví
jinak. PYitom se zva~ují vaechny okolnosti, které
mají na tr~ní hodnotu vliv. Dovody pro neur�ení
obvyklé ceny musejí b˝t v ocen�ní uvedeny.

(4) Tr~ní hodnotou se pro ú�ely tohoto zákona
rozumí odhadovaná �ástka, za kterou by m�ly b˝t
majetek nebo slu~ba sm�n�ny ke dni ocen�ní mezi

ochotn˝m kupujícím a ochotn˝m prodávajícím, a to
v obchodním styku uskute�n�ném v souladu s princi-
pem tr~ního odstupu, po nále~itém marketingu, kdy
ka~dá ze stran jednala informovan�, uvá~liv� a nikoli
v tísni. Principem tr~ního odstupu se pro ú�ely to-
hoto zákona rozumí, ~e ú�astníci sm�ny jsou oso-
bami, které mezi sebou nemají ~ádn˝ zvláatní
vzájemn˝ vztah a jednají vzájemn� nezávisle.

(5) Ur�ení obvyklé ceny a tr~ní hodnoty a po-
stup pYi tomto ur�ení musejí b˝t z ocen�ní zYejmé,
jejich pou~ití, v�etn� pou~it˝ch údajo, musí b˝t odo-
vodn�no a odpovídat druhu pYedm�tu ocen�ní, ú�elu
ocen�ní a dostupnosti objektivních dat vyu~iteln˝ch
pro ocen�ní. Podrobnosti k ur�ení obvyklé ceny
a tr~ní hodnoty stanoví vyhláaka.“.

Dosavadní odstavce 3 a~ 6 se ozna�ují jako od-
stavce 6 a~ 9.

4. V § 2 odst. 7 se slova „nebo mimoYádná
cena“ nahrazují slovy „ , mimoYádná cena nebo tr~ní
hodnota“.

5. V § 9 odst. 2 písm. a) bod� 2 se slova „ ; je-li
zvláatním pYedpisem stanovena nejvyaaí pYípustná
zastav�nost pozemku, je stavebním pozemkem pou-
ze �ást odpovídající pYípustnému limitu ur�enému
k zastav�ní“ zruaují.

6. V § 10 odst. 1 v�t� druhé se za slovo „map�“
vkládají slova „nebo nelze-li stavební pozemek oce-
nit cenou z cenové mapy“.

7. V § 10 odst. 3 v�t� první se slova „spadajících
do stejné skupiny podle po�tu obyvatel; skupiny
obcí stanoví vyhláaka“ nahrazují slovy „ , pYi�em~

srovnatelnost obce se posuzuje podle po�tu obyva-
tel, polohy obce, hospodáYsko-správního v˝znamu
obce, dopravní obslu~nosti obce, technické infra-
struktury a ob�anské vybavenosti v obci“, ve v�t�
tYetí se slova „obce uvedou“ nahrazují slovy „uvede
obec“ a v�ta poslední se zruauje.
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8. V § 10 se za odstavec 4 vkládá nov˝ odsta-
vec 5, kter˝ zní:

„(5) Podklady pro zpracování cenové mapy
a postup ocen�ní stavebních pozemko, které nejsou
ocen�ny v cenové map� nebo je nelze ocenit cenou
z cenové mapy, stanoví vyhláaka.“.

Dosavadní odstavce 5 a~ 9 se ozna�ují jako od-
stavce 6 a~ 10.

9. V § 10 odst. 7 v�t� tYetí se �íslo „5“ nahrazuje
�íslem „6“.

10. V § 14 úvodní �ásti ustanovení se za slovo
„oceHování“ vkládají slova „podle tohoto zákona“
a za písmeno b) se vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) rychle rostoucí dYeviny,“.

Dosavadní písmena c) a d) se ozna�ují jako písme-
na d) a e).

11. V nadpisu § 16 se za slovo „dYevin“ vkládají
slova „ , rychle rostoucích dYevin“.

12. V § 16 odst. 1 v�t� první se za slovo „dYe-
viny,“ vkládají slova „rychle rostoucí dYeviny,“.

13. § 16a a 16b v�etn� nadpiso zn�jí:

„§ 16a

OceHování práva stavby

(1) Právo stavby se oceHuje v˝nosov˝m zposo-
bem na základ� ro�ního u~itku pYi zohledn�ní doby
dalaího u~ívání práva, která uplyne v období od roku
ocen�ní do roku zániku práva.

(2) Pro ocen�ní práva stavby s nezYízenou stav-
bou, která právu stavby vyhovuje, se zjistí ro�ní u~i-
tek z pozemku zatí~eného tímto právem.

(3) Pro ocen�ní práva stavby se zYízenou stav-
bou, která právu stavby vyhovuje, se ro�ní u~itek
ur�í ze zjiat�né ceny zatí~eného pozemku a zjiat�né
ceny stavby, která právu stavby vyhovuje, a z náhrady
pYi zániku práva stavby.

(4) Zposob v˝po�tu ceny práva stavby pYi
zohledn�ní po�tu let dalaího trvání práva stavby,
ur�ení ro�ního u~itku a v˝ae náhrady pYi zániku
práva stavby stanoví vyhláaka.

(5) Ocen�ní podle odstavco 2 a 3 se nepou~ije,
lze-li cenu práva stavby zjistit z rozhodnutí pYíslua-
ného orgánu.

§ 16b

OceHování v�cn˝ch bYemen

(1) V�cné bYemeno se oceHuje v˝nosov˝m zpo-
sobem na základ� ro�ního u~itku pYi zohledn�ní
doby jeho trvání nebo pevnou �ástkou, nelze-li ur�it
ro�ní u~itek z v�cného bYemene.

(2) U slu~ebnosti se v ro�ním u~itku zohled-
Huje míra omezení u~ívání nemovité v�ci.

(3) U reálného bYemene zohledHuje ro�ní u~i-
tek prosp�ch oprávn�ného.

(4) �asov� neomezené reálné bYemeno nebo
právo z vykupitelné slu~ebnosti se ocení ve v˝ai ná-
hrady uvedené ve smlouv�. Jsou-li ve smlouv� uve-
dené pouze podmínky v˝kupu reálného bYemena
nebo zruaení slu~ebnosti za pYim�Yenou náhradu,
vypo�te se náhrada podle uveden˝ch podmínek
k datu ocen�ní.

(5) Zposob �len�ní v�cn˝ch bYemen podle
v˝po�tu jejich ocen�ní, postup v˝po�tu ceny v�c-
ného bYemene, zposob ur�ení ro�ního u~itku a míry
kapitalizace podle druhu v�cného bYemene a zatí~e-
né nemovité v�ci a v˝ai pevné �ástky stanoví vyhláa-
ka.

(6) Ocen�ní podle odstavco 2 a~ 4 se nepou~ije,
lze-li cenu v�cného bYemene zjistit z rozhodnutí pYí-
sluaného orgánu.“.

14. Za § 16b se vkládá nov˝ § 16c, kter˝ v�etn�
nadpisu zní:

„§ 16c

Ocen�ní závady na nemovité v�ci

(1) Zat�~uje-li nemovitou v�c v�cné bYemeno
nebo právo zYízené jinak ne~ jako právo odpovídají-
cí v�cnému bYemenu (dále jen „závada“), sni~uje
cena této závady v pYípad� ur�ování ceny nemovité
v�ci její hodnotu. Závada se oceHuje v závislosti na
v˝ai ceny ro�ní újmy vlastníka nemovité v�ci sou-
visející s tímto zatí~ením pYi zohledn�ní doby jejího
trvání.

(2) Pro ú�ely tohoto zákona se za závadu ne-
pova~uje

a) právo, které podstatn� neomezuje vlastnické,
u~ívací nebo po~ívací právo k nemovité v�ci
a nemá tak v˝znamn˝ vliv na v˝ai její ceny,

b) zástavní právo,
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c) zadr~ovací právo,

d) nájem,

e) pacht,

f) právo stavby.

(3) V˝ae ro�ní újmy se ur�í jako rozdíl mezi
v˝aí ro�ního u~itku plynoucího z nemovité v�ci
bez zatí~ení závadou a v˝aí ro�ního u~itku z nemo-
vité v�ci se zatí~ením závadou.

(4) Pro ur�ení ro�ního u~itku vlastníka nemo-
vité v�ci a zposobu jeho v˝po�tu se pou~ije postup
podle § 16b obdobn�. Postup ocen�ní závady, stano-
vení míry kapitalizace podle druhu závady a zatí~ené
nemovité v�ci stanoví vyhláaka.“.

15. V § 33 odst. 1 se text „§ 3“ nahrazuje tex-
tem „§ 2“ a text „16a a“ se zruauje.

�ÁST DRUHÁ

Zm�na zákona o urychlení v˝stavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronick˝ch komunikací

�l. II

V § 3b odst. 2 zákona �. 416/2009 Sb., o urych-
lení v˝stavby dopravní, vodní a energetické infra-
struktury a infrastruktury elektronick˝ch komuni-
kací, ve zn�ní zákona �. 405/2012 Sb., zákona
�. 49/2016 Sb. a zákona �. 169/2018 Sb., se za v�tu
první vkládají v�ty „Nelze-li stanovit cenu ve v˝ai
obvyklé ceny pozemku nebo stavby, stanoví zna-
leck˝ posudek cenu ve v˝ai zjiat�né ceny pozemku
nebo stavby. V takovém pYípad� obsahuje znaleck˝
posudek zdovodn�ní nemo~nosti stanovení ceny ve
v˝ai obvyklé ceny pozemku nebo stavby.“.

�ÁST TXETÍ

Zm�na zákona o dluhopisech

�l. III

Zákon �. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve zn�ní
zákona �. 378/2005 Sb., zákona �. 56/2006 Sb., zá-
kona �. 57/2006 Sb., zákona �. 296/2007 Sb., zákona
�. 230/2008 Sb., zákona �. 227/2009 Sb., zákona
�. 230/2009 Sb., zákona �. 281/2009 Sb., zákona
�. 160/2010 Sb., zákona �. 199/2010 Sb., zákona
�. 355/2011 Sb., zákona �. 172/2012 Sb., zákona
�. 227/2013 Sb., zákona �. 303/2013 Sb., zákona
�. 137/2014 Sb., zákona �. 183/2017 Sb., zákona
�. 307/2018 Sb. a zákona �. 277/2019 Sb., se m�ní
takto:

1. V § 29 odst. 2 úvodní �ásti ustanovení se za
slovo „obvyklou“ vkládají slova „nebo tr~ní hodno-
tou“.

2. V § 29 se na konci textu odstavce 3 doplHují
slova „nebo tr~ní hodnotu“.

�ÁST �TVRTÁ

Zm�na zákona o spotYebitelském úv�ru

�l. IV

V § 113 odst. 3 v�t� první zákona �. 257/2016
Sb., o spotYebitelském úv�ru, se za slovo „obvyklou“
vkládají slova „nebo tr~ní hodnotou“.

�ÁST PÁTÁ

Ú�INNOST

�l. V

Tento zákon nab˝vá ú�innosti dnem 1. ledna
2021.

Vondrá�ek v. r.

Zeman v. r.

Babia v. r.
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