
Mapa majetku státu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových



Díky Mapě majetku státu jsme zjistili, že:

•  stát vlastní přes milion a půl nemovitostí,

•  stát vlastní téměř čtvrtinu rozlohy České republiky,

•  státní instituce nevěděly, co přesně jim patří,

•  řada státních nemovitosti je stále ještě zapsána na neexistující subjekty.

Díky Mapě majetku státu ÚZSVM:

•  zamezuje nehospodárnému nakládání s majetkem,

•  zamezuje obstrukcím při rozvoji měst,

•  odstraňuje nesrovnalosti v katastru nemovitostí.
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Vážení čtenáři,

v roce 2015 jsme vlastními silami poprvé v historii zmapovali veškeré státní nemovitosti evidované  
v katastru nemovitostí na státní subjekty. Jednalo se o unikátní projekt, který jsme nazvali Mapa majetku 
státu. V katastru nemovitostí bylo evidováno přes 1,6 milionu položek na 1 906 státních institucí. Alarmující 
bylo zjištění, že 1 381 z nich bylo neexistujících, nedohledaných, v konkurzu nebo v likvidaci. Přitom  
na ně bylo zapsáno přes 25,5 tisíce bezprizorních nemovitostí, které v řadě případů komplikují rozvoj  
území obcí a krajů. Podrobný soupis nemovitostí byl stěžejním krokem pro zahájení efektivního  
hospodaření s majetkem státu.

Díky Mapě majetku státu se postupně daří redukovat bezprizorní majetek i počet subjektů,  
na který je zapsaný. Za pouhé dva roky od vytvoření materiálu jsme snížili počet nemovitostí 
zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty o více než polovinu, což je obrovský úspěch,  
protože prošetřování takových případů je mimořádně časově i odborně náročné. Jedná se o velice  
důležitou agendu, kterou značně oceňují zejména obce a kraje. Naše činnost totiž odstraňuje blokace 
pro jejich další rozvoj. Na pozemcích se správným majitelem je možné například stavět infrastrukturu, 
cyklostezky nebo čistírny odpadních vod.

Je také nutné zdůraznit, že tento projekt jsme provedli výlučně vlastními silami, tedy bez zapojení 
jakéhokoliv externího subjektu. Mým cílem je efektivní a transparentní hospodaření se státním majetkem 
při současné eliminaci korupčního potenciálu. Věřím, že oceníte zajímavé informace, které tato brožura 
přináší.

Kateřina Arajmu 
generální ředitelka ÚZSVM 
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Mapa majetku státu představuje zcela jedinečný projekt ÚZSVM. Jedná se o detailní analýzu všech 
nemovitostí státu evidovaných v katastru nemovitostí. Podobný přehled před rokem 2015 nikdo 
nezpracoval a stát tak neměl souhrnné informace o nemovitostech ve svém vlastnictví. Tato inventura 
analyzuje nemovitosti státu z mnoha pohledů – například podle druhu, teritoria a jednotlivých státních 
subjektů.

V roce 2015 ÚZSVM zjistil, že stát vlastnil 1 626 414 nemovitostí, přičemž pozemky o výměře 1 922 601 hektarů 
představují více než 24 % rozlohy celé České republiky. Nemovitosti byly zapsány na 1 906 státních  
subjektů, z toho 1 380 byly neexistující nebo nedohledané instituce, zrušené státní podniky a podniky 
v likvidaci. Nacházely se mezi nimi třeba takové kuriozity jako jsou Elektrotechnické závody J. Fučíka, 
Západočeské dřevařské závody, Ústav veterinární osvěty Pardubice nebo Federální ministerstvo  
pro technický a investiční rozvoj. Na těchto 1 380 subjektů bylo v katastru zapsáno celkem 25 557 nemovitostí.  
Za dva roky se ÚZSVM podařilo snížit počet nemovitostí zapsaných na zaniklé či nedohledané  
státní instituce o 53 %, zároveň se podařilo snížit počet neexistujících institucí o téměř 40 %.

Změnit tento nepřípustný stav, zapříčiněný mimo jiné i nedůslednou privatizací státních podniků,  
kdy se na některé pozemky při zpracování privatizačních projektů zapomnělo, je pro ÚZSVM jednou  
z hlavních priorit. V případě zaniklých státních subjektů ÚZSVM prověřuje, zda mají právního nástupce. 
Pokud ano, ÚZSVM je vyzve, aby si udělali pořádek v katastru nemovitostí. Zcela "osiřelé" státní majetky 
umožňuje zákon o majetku státu přepsat na ÚZSVM. 

Na následujících stránkách publikace ÚZSVM představuje nejzajímavější výsledky analýzy dat Mapy 
majetku státu v přehledné mapové a grafické podobě.

Mapa majetku státu

| 4



Historické okénko – vývoj pozemkových evidencí na našem území
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K evidenci pozemků slouží takzvané katastry. Slovo katastr pochází z latiny a znamená zakreslení a soupis 
pozemkového majetku s údaji o poloze, výměře, bonitě a výnosnosti jednotlivých pozemků pro vyměření 
daně z nemovitosti. Je to úplný úřední soupis nemovitostí.

Zemské desky 
Šlechta si počátkem 14. století začala práva na majetek zapisovat do tzv. zemských desek – knih,  
které původně vedly soudy o soudních sporech. 

Rustikální katastr
Mezi lety 1653–1656 vznikl tzv. první rustikální katastr, na jehož základě měly být vyměřovány 
spravedlivější a věcnější daně. 
 
Tereziánský katastr 
Vstoupil v platnost v roce 1749 a byl rozdělen na dvě části. První představovala část poddanskou  
(tzv. rustikál) a druhá část panskou (tzv. dominikál).

Josefský katastr
Josefský katastr byl pořízen za vlády Josefa II. v letech 1785–1789. Jednalo se o první katastr založený 
na přímém měření skutečného stavu v terénu. Mezi panskou a poddanskou půdou nebyl činěn rozdíl, 
proti tomu se postavila především šlechta, což vedlo k odvolání katastru. 
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Stabilní katastr
Za vlády Františka I. v roce 1819 vznikl takzvaný stabilní katastr. Za použití trigonometrie vyměřil  
a zakreslil veškerou půdu v měřítku 1 : 2880. Zaměřené pozemky byly následně zakresleny do map  
a očíslovány jako parcely. 

Pozemkový katastr
Pozemkový katastr byl velmi přesný a spolehlivý především do roku 1938. Později již nebyla jeho 
údržba dostatečná a zejména po roce 1945 se začal hrubě rozcházet se skutečností a po roce 1956  
se přestal udržovat úplně.

Jednotná evidence půdy/Evidence nemovitostí
V roce 1956 byla založena tzv. jednotná evidence půdy, která měla za úkol evidovat faktický stav 
užívání půdy (bez ohledu na vlastnické vztahy). V rámci socialistického zespolečenšťování tedy soupis 
vlastnictví ztratil význam. Vlastnictví přecházelo registrací smlouvy na státním notářství.

Katastr nemovitostí České republiky
Nejnovější katastr – Katastr nemovitostí České republiky vznikl k 1. 1. 1993. Jedná se o veřejný  
soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich popis, soupis, geometrické  
a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Z údajů v katastru nemovitostí vychází  
Mapa majetku státu.

Použité zdroje: www.cuzk.cz, www.lidova-architektura.cz, www.zememeric.cz



Pozemky státu – dle druhu

| 7 počet | výměra v hektarech

133 344 | 57 530

chmelnice
1 917 | 401

orná půda
164 568 | 73 106

zahrada
37 916 | 2 369

zastavěná plocha, nádvoří
91 773 | 5 108

ovocný sad
3 252 | 1 567

vodní plocha
184 276 | 79 108

lesní pozemek
370 383  | 1 418 812

vinice
2 430 | 791

pozemky ve zjednodušené evidenci
34 335 | 22 633

ostatní plocha
496 066 | 158 337

travní porost 



Počet pozemků státu
podle druhu pozemku (v ks)

Výměra pozemků státu  
podle druhu pozemku (v ha)

| 8

496 066

370 383

184 276

164 568

133 344

91 773

37 916

34 335

3 252

2 430

1 917 chmelnice

vinice

pozemky ve ZE*

ovocný sad

zahrada

zastavěná plocha

orná půda

travní porost

vodní plocha

lesní pozemek

ostatní plocha 158 337

1 418 812

73 106

57 530

5 108

2 369

22 633

791

401

1 567

79 108

* pozemky ve zjednodušené evidenci



POZEMKY STÁTU V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH – DLE POČTU (KS)

do 10 000 10 001–20 000 20 001–30 000 30 001–40 000 40 001–45 000

1.  Šumperk (43 140)
2.  Jindřichův Hradec (41 970)
3.  Litoměřice (36 536)



1.  Šumperk (43 140)
2.  Jindřichův Hradec (41 970)
3.  Litoměřice (36 536)

Na státní instituce České republiky je zapsáno celkem 1 520 260 pozemků.  
Z toho je téměř 95 % ve stoprocentním vlastnictví státu, zbylých 5 % je v duplicitním  
nebo podílovém spoluvlastnictví. Nejvíce státních pozemků je v okresech 
Šumperk (43 140), Jindřichův Hradec (41 970) a Litoměřice (36 536). Nejméně 
státních pozemků je evidováno v okresech Plzeň–město (7 141), Prostějov (7 889) 
a Ostrava–město (8 338). Oproti stavu v roce 2015 dokázal ÚZSVM snížit počet 
nepotřebných pozemků vlastněných státními institucemi o 56 339 kusů.
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Vývoj počtu státních pozemků (ks)

2015
1 576 599

2017
1 520 260



POZEMKY STÁTU V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH – DLE VÝMĚRY (ha)

do 10 000 10 001–20 000 20 001–30 000 30 001–50 000 50 001–90 000

1.  Český Krumlov (79 970)
2.  Karlovy Vary (69 566)
3.  Bruntál (63 489)



1.  Český Krumlov (79 970)
2.  Karlovy Vary (69 566)
3.  Bruntál (63 489)

Státní instituce České republiky hospodaří s pozemky o celkové výměře  
1 819 763 hektarů, což představuje 23 % rozlohy celé republiky. Více  
než 98 % z výměry těchto pozemků je ve stoprocentním vlastnictví státu  
a zbývající část je v duplicitním nebo podílovém spoluvlastnictví.

Okresy se státními pozemky o největší rozloze jsou Český Krumlov (79 970 ha),  
Karlovy Vary (69 566 ha) a Bruntál (63 489 ha). Nejmenší rozlohu mají státní pozemky 
v okresech Plzeň–město (2 854 ha), Kolín (3 560 ha) a Brno–město (4 607 ha).  
Za poslední dva roky se výměra státních pozemků zmenšila o 102 838 hektarů. 

Zajímavostí je, že průměrný státní pozemek má rozlohu 1,19 hektaru.
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Výměra státních pozemků (ha)

2015
1 922 601

2017
1 819 763



 

STAVBY, BYTOVÉ A NEBYTOVÉ JEDNOTKY STÁTU – DLE POČTU (KS)

do 400 401–600 601–1 000 1 001–2 000 2 001–3 000

1.  Hlavní město Praha (2 942)
2.  Olomouc (1 194)
3.  Louny (1 070)



 

1.  Hlavní město Praha (2 942)
2.  Olomouc (1 194)
3.  Louny (1 070)

Na státní instituce je v České republice evidováno celkem 42 018 staveb  
a 802 bytových i nebytových jednotek. Přes 97 % těchto položek je ve stopro- 
centním vlastnictví státu, více než 2 % položek je v podílovém spoluvlastnictví  
a zbytek v duplicitním vlastnictví. 

Nejvíce staveb a jednotek ve vlastnictví státu se nachází v hlavním městě Praze  
(2 942), v okresech Olomouc (1 194), Louny (1 070) a Brno-město (1 030). Nejméně 
staveb, bytových a nebytových jednotek vlastní stát v okresech Pelhřimov (220), 
Semily (237), Strakonice (246) a Písek (267). Za poslední dva roky se počet staveb, 
bytových i nebytových jednotek snížil o 1 194 položek.

| 14

Počet staveb a jednotek státu (ks)

2015
44 014

2017
42 820



V roce 2017 byly státní nemovitosti v katastru zapsány na celkem 1 330 státních subjektů, z nichž 
842 byly státní subjekty neexistující, nedohledané nebo v likvidaci. Na státní instituce bylo evidováno 
celkem více než 1,56 milionu nemovitostí.

Nejvíce nemovitostí bylo evidováno na Státní pozemkový úřad, na který bylo zapsáno  
504 121 pozemků o výměře přes 137 tisíc hektarů a 2 689 staveb. Subjektem s druhým nejvyšším počtem 
nemovitostí jsou Lesy České republiky, na něž je zapsáno 481 567 nemovitostí, z toho 478 308 pozemků  
o výměře 1 225 931 hektarů. Třetí příčka patří státním podnikům Povodí, které vlastní 138 291 nemovitostí, 
čtvrtá příčka pak ÚZSVM s více než 117 tisíci nemovitostmi. 
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Nemovitosti evidované na státní instituce
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1 520 260 položek

42 018 položek

802 položek

1 567 532 položek
1 330 subjektů

16 862 položek 

459 položek 
4 položky

17 335 položek
842 subjektů

státní subjekty celkem státní subjekty neexistující, 
nedohledané v registrech a v likvidaci

pozemky

stavby

jednotky bytové a nebytové



V roce 2015 Mapa majetku státu odhalila, že 25 557 nemovitostí bylo zapsáno na 1 381 státních  
institucí neexistujících, nedohledaných či v likvidaci. ÚZSVM začal tento skandální stav okamžitě řešit:

ÚZSVM:
- prověřuje nástupce bezprizorních subjektů v katastru nemovitostí,
- ohlašuje na sebe nemovitosti, u nichž se nepodařilo dohledat právního nástupce.

Díky aktivitě ÚZSVM se za dva roky podařilo snížit celkový počet bezprizorního majetku  
o 8 222 položek na 17 335. Zároveň se od roku 2015 snížil počet již zaniklých subjektů  
o 539 na 842 subjektů. Část těchto nemovitostí byla zapsána na právní nástupce zaniklých  
subjektů uvedených v katastru nemovitostí. Ve většině případů nástupce nebyl dohledán proto  
byly nemovitosti v katastru nemovitostí zapsány na ÚZSVM. Státní rozpočet tak díky ÚZSVM dosahuje 
dodatečných příjmů z prodeje či pronájmu takových nemovitostí. 

Co s bezprizorním majetkem ÚZSVM dělá?

Bezprizorní majetek – počet položek

2015
25 557  

2017
17 335
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Vývoj řešení bezprizorních státních nemovitostí
P

o
če

t 
p

o
lo

že
k

Vývoj počtu státních nemovitostí 
evidovaných v katastru nemovitostí

1 597 088

1. 7. 2015 1. 1. 2016 1. 7. 2016 1. 1. 2017

1 578 110

1 558 205 1 557 334

16 381 16 235
16 083

14 063

4 835
5 829

7 004

9 176
13 043

1 550 197

4 292

1. 8. 2017

Vývoj počtu státních subjektů
evidovaných v katastru nemovitostí

1. 7. 2015 1. 1. 2016 1. 7. 2016 1. 1. 2017

1 287

1 088

941
847

525 495 498 489

94 92 80 73

Zaniklé 
a nedohledané

Existující V konkursu 
či likvidaci

66

488

776

1. 8. 2017

P
o

če
t 

su
b

je
kt

ů

Zaniklé 
a nedohledané

Existující V konkursu 
či likvidaci

ÚZSVM snížil za pouhé dva roky počet nemovitostí zapsaných na zaniklé 
či nedohledané státní subjekty o 53 %, tedy o 4 884, zároveň snížil počet 
takových subjektů v katastru nemovitostí o téměř 40 %, tedy o 511.
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NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA STÁTNÍ SUBJEKTY ZANIKLÉ  
ČI NEDOHLEDANÉ – DLE POČTU

0 1–9 10–97 107–141 237–344

1.  Litoměřice (732)
2.  Hradec Králové (344)
3.  Hlavní město Praha (313)

732



1.  Litoměřice (732)
2.  Hradec Králové (344)
3.  Hlavní město Praha (313)

V majetku státu se nachází celkem 4 292 nemovitostí, které jsou zapsané  
na zaniklé nebo nedohledané subjekty státu. Nejvíce jich najdeme v okresech 
Litoměřice (732), Hradec Králové (344) a v hlavním městě Praze (313). Naopak  
již žádné podobné nemovitosti se nenachází v sedmi okresech – Vsetín, Sokolov, 
Prachatice, Kroměříž, Karlovy Vary, Jeseník a Český Krumlov. Oproti roku 2015 
ÚZSVM dosáhl poklesu položek o 4 884, tedy 53,2 %.

ÚZSVM tohoto poklesu dosáhl přepisováním nemovitostí zapsaných na subjekty 
bez právních nástupců na ÚZSVM a důsledným prověřováním nástupců zaniklých 
státních institucí, které následně vyzývá k nápravě. V katastru nemovitostí  
ÚZSVM objevil i takové kuriozity jako jsou České čokoládovny, Krajská správa 
lékáren nebo Výzkumný ústav výživy zvířat.
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Počet nemovitostí zapsaných na státní 
subjekty zaniklé či nedohledané

2015
9 176 

2017
4 292

Počet státních subjektů 
zaniklých či nedohledaných

2015
1 287  

2017
776



NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA STÁTNÍ SUBJEKTY V KONKURZU  
ČI V LIKVIDACI – DLE POČTU

0 2–85 104–196 203–442 516–890

1.  Hlavní město Praha (1 543)
2.  Česká Lípa (1 486)
3.  Teplice (890)

1 486–1 543



1.  Hlavní město Praha (1 543)
2.  Česká Lípa (1 486)
3.  Teplice (890)

Počet nemovitých položek zapsaných na státní subjekty v konkurzu či v likvidaci  
je nejvyšší v hlavním městě Praze (1 543), v okrese Česká Lípa (1 486) a Teplice (890).  
Naopak již žádné nejsou v okresech Uherské Hradiště, Sokolov a Jablonec  
nad Nisou. Celkově je těchto nemovitostí v České republice 13 043.

U subjektů v konkurzu či v likvidaci je řešení případu odvislé od aktivity likvidátora 
nebo správce konkurzní podstaty. V takových případech se ÚZSVM občas potýká 
s jejich zpožděními, stejně jako v některých případech u nástupnických institucí 
zaniklých subjektů. I přesto se podařilo počet nemovitostí snížit od roku 2015  
o 3 338.
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Počet nemovitostí zapsaných na státní 
subjekty v konkurzu či likvidaci

2015
16 381 

2017
13 043

Počet státních subjektů  
v konkurzu či likvidaci

2015
94 

2017
66



Příklady vyřešených majetků
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- Podařilo se dohledat pozemky Státního statku Mimoň, Státního statku Dubá a Státního  
statku Cvikov. Nemovitosti byly poté bezúplatně převedeny do vlastnictví Libereckého kraje. 
Jednalo se celkem o pět pozemků o celkové výměře 3 051 m2.

- ÚZSVM převzal do své správy dvanáct pozemků a dvě stavby po neexistujících státních podnicích  
Elektroprojekta Rožnov, Osvětlovací sklo nebo ČSAD Ostrava. 

- Město Děčín získalo od ÚZSVM bezúplatně 14 pozemků po likvidovaném státním podniku  
ČR–Technické služby Děčín.

- ÚZSVM získal rekreační chatu v Budislavi u Litomyšle po státním podniku Kamenoprůmysl 
Skuteč, skladovací halu v Dolním Újezdě a plechový sklad v Horním Újezdě po státním podniku  
Oblastní průmyslový podnik a garáže v Moravské Třebové po Podniku služeb a bytového 
hospodářství, státní podnik Moravská Třebová. 

- ÚZSVM převzal deset pozemků o celkové výměře více jak 8 hektarů a hodnotě cca 3,1 milionu 
korun, které byly zapsány na již neexistující subjekty – Okresní úřad Nový Jičín, Místní národní  
výbor Tichá a Správu a údržbu silnic Nový Jičín. Pozemky byly předány Státnímu pozemkovému 
úřadu, obcím nebo Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

- Vodní jez na řece Bystřici, který byl v majetku Spolku moravských cukrovarů v Olomouci  
již od roku 1927 a následně jej vlastnil národní podnik Hanácké pivovary a drožďárny, převedl ÚZSVM  
na státní podnik Povodí Moravy.
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- Zaměstnanci ÚZSVM vyřešili případ pozemků v areálu Podkrušnohorského zooparku. 
Jednalo se o pozemek původně evidovaný na Místní národní výbor Vrskmaň. O jeho bezúplatný 
převod požádalo město Chomutov.

- SPÚ získal od ÚZSVM na Ústecku přes 200 000 m2 pozemků v účetní hodnotě 870 191 Kč.  
Jednalo se o pozemky v minulosti zapsané na Severočeské státní lesy, Městský národní výbor Peruc,  
Státní statek Postoloprty a státní podnik Kaolin Hlubany.

- ÚZSVM převzal čtyři pozemky v katastrálním území Veselí u Přelouče o celkové výměře 3 935 m². 
Pozemky byly dříve zapsány na Krajský státní ústav pro projektování zemědělské a lesnické výstavby 
Pardubice. Tento ústav zanikl v roce 1963 a jeho právní nástupce byl z obchodního rejstříku 
vymazán v roce 1992.

- Díky Mapě majetku státu stojí dnes již Pomník Bible kralické na obecním pozemku. ÚZSVM  
v Jihlavě bezúplatně převedl do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou pozemek, který byl zapsán  
na zaniklý spolek Národní jednota pro jihozápadní Moravu. 

- V Ústí nad Orlicí ÚZSVM připadl pozemek pod fotbalovým hřištěm. ÚZSVM pozemek po zrušeném 
Okresním úřadu v Ústí nad Orlicí převedl bezúplatně obci.
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Zdroj: ČÚZK, data z roku 2015

Pozemky ve vlastnictví České republiky  
(podíl pozemků ve vlastnictví státu na celkové výměře katastrálních území – v %)
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Pozemky v evidenci SPÚ  
(podíl na výměře katastrálních území)

Zdroj: ČÚZK, data z roku 2015



Pozemky v evidenci Lesů České republiky, s. p.  
(podíl na výměře katastrálních území)
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Zdroj: ČÚZK, data z roku 2015
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Pozemky v evidenci ÚZSVM  
(podíl na výměře katastrálních území)

Zdroj: ČÚZK, data z roku 2015



Pozemky v evidenci státních podniků Povodí  
(podíl na výměře katastrálních území)
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Zdroj: ČÚZK, data z roku 2015
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Pozemky v evidenci ŘSD  
(podíl na výměře katastrálních území)

Zdroj: ČÚZK, data z roku 2015



Pozemky v evidenci SŽDC  
(podíl na výměře katastrálních území)
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Zdroj: ČÚZK, data z roku 2015



Tato publikace přináší souhrn nejdůležitějších zjištění z detailní analýzy majetku státu.  
Na řadě map a grafů si čtenáři mohou udělat představu o charakteru tohoto majetku  
a jeho proporcionálním rozdělení po regionech České republiky i podle státních institucí,  
u nichž je majetek evidován.

Prvořadým účelem Mapy majetku státu je identifikovat státní nemovitosti bez jasného 
„vlastníka“, a tím současně odstranit přetrvávající nesrovnalosti v katastru nemovitostí. 
Neméně důležitým efektem v budoucnu bude i navýšení příjmů do státního rozpočtu a úspora  
prostředků daňových poplatníků. I když se zdánlivě tato problematika přímo netýká 
běžných občanů, mohou tyto "osiřelé" státní nemovitosti způsobovat starosti i jim. 
Nepříjemnosti mohou působit například majitelům sousedních pozemků, kteří v žádostech  
o stavební povolení potřebují vyjádření souseda, jenž bylo dosud velmi obtížné získat.

Vyhledávání tohoto státního majetku a řešení nepořádku ve státních nemovitostech  
je jedním z důležitých úkolů, kterému se ÚZSVM v současnosti intenzivně věnuje a bude  
v tom pokračovat i do budoucna.

ÚZSVM snížil za pouhé dva roky počet nemovitostí zapsaných na zaniklé či nedohledané  
státní subjekty o 53 %, tedy o 4 884, zároveň snížil počet takových subjektů v katastru 
nemovitostí o téměř 40 %, tedy o 511.
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Shrnutí



Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je organizační složkou státu a vznikl k 1. 7. 2002.  
Mezi základní agendy patří zastupování státu v majetkových právních jednáních, hospodaření s vymezeným 
státním majetkem a dislokační agenda. ÚZSVM svou činnost vykonává prostřednictvím 8 územních  
a 45 odloučených pracovišť, má přibližně 1 800 zaměstnanců po celé republice. 

- V roce 2016 ÚZSVM do státního rozpočtu odvedl příjmy ve výši 1,15 miliardy korun. V roce 2016 
zároveň dosáhl nejnižších výdajů v celé svojí historii, konkrétně 1,41 miliardy korun.

- ÚZSVM spravoval přes 265 tisíc majetkových položek v souhrnné účetní hodnotě cca 18,6 miliardy korun. 

- Nemovitosti ve správě ÚZSVM měli účetní hodnotu přes 11,7 miliardy korun. Movitý majetek  
měl hodnotu cca 6,8 miliardy korun.

- V roce 2016 ÚZSVM uhájil státu v majetkoprávních soudních sporech přes 350 miliard korun.  
K 31. 12. 2016 ÚZSVM vedl 10 093 právních jednání, ve kterých hájil státu téměř 223 miliard korun.

- Výdaje státu na provoz a údržbu 3 337 administrativních budov činí 3,3 miliardy korun ročně. 
Meziročně stát podle údajů z CRAB ušetřil na provozu a údržbě administrativních budov více  
než 400 milionů korun.

O Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
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ÚZSVM získal v roce 2016 cenu OTEVŘENO od obecně prospěšné společnosti Otevřená společnost. 
ÚZSVM převzal toto prestižní ocenění za zavedení řady protikorupční opatření a posílení transparentnosti 
také v roce 2017.



Data v této publikaci jsou k 1. 8. 2017, pokud není uvedeno jinak.
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