
Připravili jsme pro vás druhý díl těch nejzajímavějších, nejdojemnějších a nejnapínavějších  
kuriozit z naší činnosti, které jsou výběrem z facebookového seriálu ÚZSVM. Jsou posbírané  
za poslední dva roky a jsou určeny výhradně k pobavení. Některé příběhy jsou dramatické,  
některé neuvěřitelné, ale všechny mají šťastný konec.
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• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je organizační 
složkou státu, vznikl k 1. 7. 2002 a mezi jeho základní agendy patří 
zastupování státu v majetkových právních jednáních, hospodaření  
s vymezeným státním majetkem a dislokační agenda neboli 
optimalizace rozmístění státních úřadů.  

• ÚZSVM zavádí také řadu protikorupčních opatření, za která získal 
v letech 2016 a 2017 od obecně prospěšné společnosti Otevřená 
společnost cenu OTEVŘENO.

• Vedle běžné agendy se musí úřad postarat také o méně časté, 
mnohdy až kuriózní případy. K těm paří například dohledávání 
nemovitostí s nejasným vlastníkem nebo likvidace bezcenných  
či hygienicky závadných předmětů po lidech, kteří zemřeli 
bez dědiců, či věci z trestné činnosti. Tímto způsobem ÚZSVM 
připadají například i předměty, jimiž se trestné činy nebo přestupky 
páchají, nebo zvířata, která jsou týrána a odebírána nezodpovědným 
majitelům. 

O ÚZSVM
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Na obráceného Santa Clause si zahráli zloději v obci 
Hvozdná na Zlínsku. Místo toho, aby šířili radost  
a úsměv, rozhodli se obdarovat pouze sebe  
a při veselici na pálení čarodějnic ukradli příruční 
pokladnu s tržbou ve výši 98 345 korun. Naštěstí 
si toho ihned všimli poškození a jali se prchající 
Santy pronásledovat. Ačkoliv se Santové bránili  
i slzným sprejem a plynovými pistolemi, odvážní 
hvozdenští je dopadli. 
Pachatelé dostali za svůj čin podmínku, hvozdenští 
své peníze zpět a našemu úřadu propadly  
santovské převleky a pepřový sprej. 
Vše jsme ekologicky zlikvidovali.

SANTA CLAUSOVÉ  
UKRADLI ČARODĚJNICKOU 
POKLADNU

1–2.



Dohledávání nemovitostí s nejasným vlastníkem občas přináší  
zajímavé životní příběhy. Jedním z nich je i případ pana Václava 
pocházejícího z okresu Plzeň-sever, kterého osud v minulém století 
zavedl nejprve do Argentiny a následně do New Yorku, kde pracoval 
ve špeditérské firmě, která mu doslova změnila život. 
Majitel firmy pan Angelo Rivas totiž neuměl psát, a tak za něj pan 
Václav podepisoval veškeré dokumenty a po jeho smrti převzal 
firmu i jeho jméno. Z pana Václava se rázem stal Angelo Rivas.  
Dvojí identitu pana Václava se naštěstí podařilo odhalit a díky  
tomu následně dohledat i dědice, kteří se nyní o pozemky  
na Plzeňsku starají.

VÁCLAV, NEBO ANGELO?
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K páchání přestupků či jiných drobných zločinů 
mnohdy není potřeba zbraní ani jiných vyspělých 
technik. O tom ví své i mladý muž z Trutnovska, 
který si pro nezákonné konání vybral vodováhu 
a popisovač. Muže, se kterým měl konflikt již 
v minulosti, vážně zranil vodováhou, když zrovna 
chudák projížděl na kole netušíc, že bude brzy bit. 
Protřelý výtržník navíc také druhému muži popsal 
auto i domovní zvonky neslušnými slůvky. Mladík 
byl však potrestán a sousedé tak mohou opět klidně 
spát. Vodováha společně s popisovačem připadla 
ÚZSVM, který oba již značně poškozené předměty 
zlikvidoval. 

VODOVÁHA DOBRÝM 
VZTAHŮM NEPOMÁHÁ 

3–4.



Kolegové z plzeňského pracoviště ÚZSVM v září roku 2018 převzali  
103 týraných pejsků, zejména čivav, z nelegální množírny. Psy chovala 
jejich majitelka v naprosto nevhodných podmínkách v bytě v Plzni 
a v domě v Sedlci na Plzeňsku. Aby se toto utrpení nemohlo opakovat, 
byla všem pejskům, jejichž věk a zdravotní stav to dovoloval, 
zajištěna kastrace. V listopadu jsme jim začali hledat nový domov. 
A výsledek? Zájem byl enormní a lidí, kteří chtěli pejskům pomoci,  
bylo opravdu mnoho. Za rekordní čtyři měsíce se podařilo pro všechny 
pejsky najít náruč nových majitelů z celé České republiky. Věříme, 
že pejsci nyní prožívají krásné a šťastné životy. 

STOVKA PSÍCH PŘÍBĚHŮ  
SE ŠŤASTNÝM KONCEM 

KU
RI
O
ZI
TY

2

Skvělá práce!

Z. K.
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5–6.



Dva muži se pomocí štípacích kleští  
a kapesního nože násilím vloupali  
do chaty v Maňovicích na Klatovsku.  
Kromě toho, že poničili vstupní dveře  
do chaty a sklepa, si také odnesli terénní  
čtyřkolku, motorovou pilu, vzduchovku, 

dalekohled a pět litrů benzinu. Ze svého lupu se naštěstí moc dlouho neradovali. Policii k pachatelům dovedla 
biologická stopa z náčiní, které zapomněli na místě činu. Starší z pachatelů byl vzhledem ke své trestné minu-
losti odsouzen k trestu odnětí svobody na 10 měsíců do věznice s ostrahou. Mladšímu z pachatelů byl uložen 
trest odnětí svobody na půl roku s odkladem na zkušební dobu jednoho roku. Zabavené kleště a kapesní nůž 
připadly našim kolegům z klatovského pracoviště. Ti je následně nabídli ke koupi v elektronické aukci  
na www.nabidkamajetku.cz. Štípací kleště se již podařilo prodat za 80 Kč.

ZLODĚJI  
ZAPOMNĚLI  
NÁČINÍ NA  
MÍSTĚ ČINU 
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Naši kolegové v Trutnově převzali padělané 
vysvědčení a výuční list v oboru strojní mechanik. 
Mladý muž se s těmito falešnými dokumenty 
ucházel o práci zámečníka. Jelikož zaměstnavatele 
přesvědčil, že má odborné vzdělání, na tuto 
pozici nastoupil. Radost z nové práce ale netrvala 
dlouho. Falešné vysvědčení mu zabavili policisté 
při domovní prohlídce nařízené kvůli tomu,  
že mladík mimo jiné vyráběl a distribuoval 
omamné látky. Za své prohřešky byl odsouzen  
k trestu odnětí svobody se zkušební dobou dvou 
let a k trestu propadnutí věci. Padělané dokumenty 
včetně jejich kopií tak připadly našemu úřadu  
a následně byly skartovány. 

S FALEŠNÝM  
VYSVĚDČENÍM  
SE UCHÁZEL O PRÁCI

7–8.

Většinu  
zabavených věcí dáváte 

do dražby.  
Třeba by se někomu  
výuční  list hodil :)

F. L.



Na ÚZSVM se obrátil občan, který měl zájem o odkoupení pozemku  
v obci Kamenný Přívoz. Pozemek byl v katastru nemovitostí zapsán 
na takzvaného nedostatečně identifikovaného vlastníka (NIV). Podařilo 
se nám vypátrat, že vlastník je evidován v seznamu svobodných zednářů 
a obdržel papežský řád svatého Silvestra. V letech 1918–1948 pak 
působil v Římě a Londýně v diplomatických službách Československé 
republiky. Po roce 1948 se odmítl vrátit do vlasti a nakonec emigroval 
do USA. Zdálo se, že stopa končí. Nicméně vyšlo najevo, že měl jednu 
dceru. Požádali jsme o pomoc české velvyslanectví v USA. Vicekonzulka 
ve Washingtonu pokračovala v detektivní práci a nalezla a kontaktovala 
prostřednictvím internetu vnučku onoho vlastníka pozemku. 
Vnučka odpověděla a poskytla úmrtní listy matky i prarodičů, rodný 
list matky, svůj doklad o narození a také poslední vůle dědečka,  
babičky i matky, ve kterých je uvedena jako jediná dědička majetku  
v USA i v Československu. Po projednání připadlo dědictví v Kamenném 
Přívozu této vnučce.

ŘEŠENÍ NIVu,  
PRÁCE HODNÁ DETEKTIVŮ
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9–10.

S HEVEREM  
NA MERCEDES 

Připadl nám hever, kterým si občan Ukrajiny 
dopomáhal k přivýdělku na Plzeňsku tím, že kradl 
kola s pneumatikami a následně je načerno 
prodával. Vyhlédl si i litá kola Mercedesu GLS 
350 s pneumatikami Pirelli v hodnotě 160 tisíc 
Kč. U vozu jej však překvapil majitel. Přestože 
stihl muž před příjezdem policie utéct, byl 
nakonec dopaden a odsouzen. Kromě trestu 
odnětí svobody podmíněně odloženého na 
2 roky a finančního postihu ve výši 20 tisíc Kč 
byl odsouzenému také uložen trest propad-
nutí věci – heveru, který používal ke krádežím. 
Hever byl nabídnut ostatním organizačním 
složkám státu a zájem o něj projevila Psychia-
trická nemocnice v Praze – Bohnicích, která jej 
využije na své Socioterapeutické farmě. 



Neobvyklý nápad, jak si zřejmě zpestřit čekání na svobodu, 
se zrodil v hlavě odsouzeného muže ve věznici ve Vinaři-
cích na Kladensku. V modrém tričku s vulgárním nápisem 
provokoval zdejší dozorce. Tento záškodnický plán ale 
neměl dlouhého trvání a tričko bylo muži podle kázeňského 
řádu zabráno jako nedovolený předmět. Vězeňská služba ho 
následně předala našemu úřadu.

TRIČKEM DOZORCE  
PROVOKOVAL,  
AŽ TOHO LITOVAL
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Hned bych být vámi 

vydal sbírku básní...

Byl by to trhák :)

J. V.
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Skupina osob pracujících u Okresního soudu  
v Litoměřicích nejspíše vzala na lehkou váhu slova 
klasika o braní úplatků a nechala se ovlivnit lahví 
whisky a finanční částkou ve výši 30 000 korun.  
Za své jednání byli pachatelé odsouzeni k trestům 
odnětí svobody a k peněžitým trestům. Lahev 
alkoholu i hotovost propadlé v trestním řízení 
převzali naši kolegové v Jičíně. Peníze odvedli  
do státního rozpočtu a whisky, u které nebylo 
možné zaručit nezávadný obsah, ekologicky 
zlikvidovali.

NEBER ÚPLATKY,  
NEBO NA TO DOPLATÍŠ! 

11–12.

Taky bych  

polikvidoval, to může  

být dost dobrý benefit :)

J. M.
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13–14.

ÚZSVM v Klatovech připadly z trestné činnosti dvě tašky a čepice s kuriózním příběhem. Manželé středního 
věku z Vojovic se vydali vyzbrojeni objemnými taškami na sběr vlašských ořechů k obci Ostřetice. Věděli  
už z předešlých let, že ořechová alej je volně přístupná z nedaleké komunikace. Po příchodu na místo se pustili 
do sběru a sklepávali do tašek ořechy ze stromů. Stejného dne se však vydal na pole se svým traktorem  
zn. Zetor také majitel stromů. Po krátké slovní přestřelce se majitel rozhodl sebrat tašku s ořechy a její obsah 
si vysypat do své kárky a následně manželům tašku vrátit. V tom okamžiku k němu přestoupil pan manžel  
a začali se o tašku přetahovat. Při boji však začaly padat i údery. Avšak rána, kterou majitel aleje dostal,  
byla tak silná, že okamžitě upadl na zem. Po chvíli vstal, odešel k traktoru a zavolal policii. Následně bylo správním 
orgánem rozhodnuto o propadnutí věcí. Každý z manželů dostal pokutu 500 Kč a povinnost uhradit náklady 
řízení ve výši 1 000 Kč. ÚZSVM pak poškozené věci zlikvidoval.

BITVA O VLAŠSKÉ OŘECHY 
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Přijde Vám nemožné, že mohli zloději 
naletět podvodníkovi? Věřte, nevěřte, 
tento kuriózní případ není výmyslem 
scénáristů z ÚZSVM, ale skutečně  
se odehrál na Přerovsku. Dva mladíci 
se domluvili, že někoho okradou.  
Po krátké potyčce se dvěma o něco 
staršími chlapci sebrali jednomu z nich 

mobilní telefon. Ten následně prodali na vlakovém nádraží neznámému muži, který jim dal tureckou bankovku  
v hodnotě 50 000 lir. Mladíci se s vidinou velkého zisku vydali do směnárny, kde se marně snažili bankovku 
vyměnit. Byla totiž neplatná. A tak místo do kapes mladým zlodějům připadla na zá-
kladě rozsudku Okresního soudu v Přerově našemu úřadu.

JAK ZLODĚJI  
PODVODNÍKOVI  
NALETĚLI
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Dobře jim tak, 

lumpům!

A. B.
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Pro obyčejný keramický květináč našla žena  
z Valašských Klobouk netradiční využití. Květináč 
spolu s dalšími předměty opakovaně pokládala 
na přístupovou cestu k domu tak, aby ji ostatní 
obyvatelé domu nemohli používat. Důvodem jejího 
počínání byly vlastnické nároky na pozemek, 
na němž se cesta nachází. Žena byla následně  
obviněna ze spáchání přestupku proti občanskému 
soužití a byla jí uložena pokuta. Květináč získali 
naši zlínští kolegové, kteří ho posléze nabídli  
v elektronické aukci na www.nabidkamajetku.cz. 
Věříme, že nový majitel, který květináč získal  
za 100 Kč, pro něj najde lepší a rozumnější využití.

KVĚTINÁČOVÉ ÚZEMÍ

15–16.



Dvojice mužů z Jičínska rozhodně nechtěla slavit příchod nového 
roku v pohodlí domova sledováním televizních estrád a jezením 
chlebíčků. Značně posíleni alkoholem se proto rozhodli vyloupit  
benzinovou pumpu. Jeden z nich kladivem rozbil výlohu a pak do ní 
ještě několikrát po vzoru akčního hrdiny kopl, čímž si na noze způsobil 
četná řezná zranění. Jeho komplic pak s vidinou velkého úlovku vlezl 
dovnitř. Naštěstí nic neodnesl, neboť ho vyplašil alarm. Oba muže 
nakonec dopadla policie, kterou za výtržníky dovedly krvavé stopy. 
Kladivo pak připadlo našemu úřadu. 

NA SILVESTRA JAKO  
SYLVESTER STALLONE
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Necelé tři tisíce korun byly příčinou roztržky mezi třemi muži ze Švihova. Dlužnou 
částku se po svém známém rozhodli dva muži vymáhat násilím. Nejprve  
ho několikrát udeřili pěstí a nakonec použili dřevěnou baseballovou pálku.  
Napadený se chystal peníze, za které měl nakoupit lehké drogy, vrátit, jenže měl 
v peněžence pouze 1 700 korun. Vzápětí byl proto násilně odvlečen do přistavené-
ho auta. Muži cestou svému známému vyhrožovali, že ho buď vysadí v lese, kde ho 
nechají přivázaného, nebo půjde v Klatovech krást po obchodech zboží, aby splatil 
svůj dluh. Plány pachatelů naštěstí zhatila policejní hlídka. Zraněný mladík 
byl následně převezen do klatovské nemocnice a oba pachatelé si vysloužili 
trest odnětí svobody s podmínkou. Baseballová pálka a finanční hotovost ve výši  
1 700 korun propadly státu. Peníze byly odvedeny na zvláštní účet Ministerstva 
spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů a pálka byla prodána v elektronické 
aukci na www.nabidkamajetku.cz za 100 korun.

DLUHY PO KAMARÁDOVI VYMÁHALI  
BASEBALLOVOU PÁLKOU 

17–18.
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Na Ústeckoorlicku zatoužil pachatel vyrábět tekutý 
prací prášek, sice s vlastní recepturou, ne však 
pod vlastní značkou. Na to ovšem brzy doplatil. 
Rozhodnutím Okresního soudu v Hradci Králové 
tak připadlo našemu úřadu 64 tun neznámé tekuté 
látky v 35 plastových barelech a k tomu více než 
7 tisíc plastových nádob připravených k plnění. 
Vše mělo být prodáváno jako prací gel světoznámé 
značky Ariel. Jelikož nebylo možné garantovat 
zdravotní nezávadnost této neznámé látky, musela 
být zlikvidována odbornou firmou.

S VLASTNÍM RECEPTEM  
NA ŠPINAVÉ PRÁDLO 
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Úřad získal bankovku kuriózním způsobem od vězně, 
který si odpykával trest ve Valdicích. Při důkladné 
prohlídce byla u něj nalezena tisícikorunová 
bankovka, kterou měl schovanou ve své pravé 
botě pod vložkou. Jelikož odsouzený nesmí mít 
u sebe po dobu výkonu trestu žádnou finanční 
hotovost, vysloužil si za to kázeňský trest. 
Tisícikorunu tak převzalo jičínské pracoviště ÚZSVM, 
které následně tuto částku odvedlo do státního 
rozpočtu.

SCHOVAL BANKOVKU  
DO BOTY A MĚL  
Z TOHO TRAMPOTY

19–20.



Právní zástupci ÚZSVM řešili spor o náhradu 
nemajetkové újmy v podobě zmařené  
svatební cesty, na kterou nemohl ženich  
odjet z důvodu nezákonného trestního  
stíhání. V průběhu soudu vyšlo najevo,  
že svatba, která byla v Česku uzavřena dle 
islámského práva, nesplnila zákonné  
podmínky. Protože nedošlo k sňatku, nemohlo 
tedy dojít ani ke zmaření svatební cesty.  
Žalobce si tak od soudu odnesl vedle porážky 
i zjištění, že není ženatý.

MÍSTO SVATEBNÍ 
CESTY SKONČIL 
BEZ NEVĚSTY
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Podařilo se nám najít láskyplný domov pro pejska 
jménem Gaz. Tento malý kříženec byl původním 
majitelům z Mladějova na Moravě odebrán kvůli 
týrání, neboť žil s dalšími 78 pejsky ve velmi patných 
podmínkách. Náš úřad převzal celkem 16 psů  
a polovině z nich už našel nového páníčka. Pejsek 
Gaz se nyní stal novým životním parťákem staršího 
pána, který nedávno přišel o svého dlouholetého 
čtyřnohého kamaráda. Jsme moc rádi, že se mu 
v novém bydlišti daří dobře, a věříme, že se svým 
páníčkem zažije spoustu krásných chvil.

POHODOVÝ PEJSEK 
GAZ USMÍVÁ SE RÁD 
A ZAS

21–22.



Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2

www.uzsvm.cz

https://www.youtube.com/channel/UCsHq16Ds7npV9z1po9RfEdg

