
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 čtvrtinu rozlohy České republiky

-  mnoho státních nemovitostí je zapsáno na neexistující subjekty

-  státní instituce nevěděly, co přesně jim patří

Díky Mapě majetku státu ÚZSVM:

-  zamezí nehospodárnému nakládání s majetkem

-  zamezí obstrukcím při rozvoji měst

-  zamezí nepořádku, který dosud panoval ve státním majetku

-  navýší příjmy státního rozpočtu o desítky milionů korun
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Vážení čtenáři,

ráda bych Vás seznámila s unikátním projektem Mapa majetku státu, který po mém nástupu zpracoval 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Jak již z názvu úřadu vyplývá, hospodaření 
se státním majetkem je jednou z našich hlavních agend. Abychom však o něm měli jasný přehled, provedli 
jsme opravdu důkladnou inventuru nemovitostí, které jsou v katastru nemovitostí zapsány na státní 
instituce. Současně jsme pečlivě prověřili, zda dotčená státní instituce existuje.

Zaměstnanci ÚZSVM detailně analyzovali veškeré státní pozemky a stavby na území České republiky  
a výsledky této práce bychom Vám nyní rádi představili. Podrobný soupis všech nemovitostí evidovaných 
na státní instituce je stěžejním krokem pro zajištění efektivního hospodaření s majetkem státu. Výsledky 
analýzy jsou alarmující, 25 155 nemovitostí bylo zapsáno na 1 380 státních institucí neexistujících, 
nedohledaných nebo v likvidaci. Tento skandální stav jsme okamžitě začali řešit a během krátké doby  
jsme již vyřešili přes 3 000 nemovitostí. 

Chtěla bych 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 dosud nikdo nezpracoval,  
a stát tak neměl souhrnné informace o nemovitostech, které jsou na něj evidovány. Tato inventura analyzuje 
nemovitosti státu z mnoha pohledů – například podle druhu, teritoria a jednotlivých státních subjektů. 

Zjistili jsme, že na stát bylo evidováno 1 620 613 nemovitostí, přičemž rozloha pozemků 1 922 601 hektarů  
představuje více než 24 % rozlohy celé České republiky. Nemovitosti byly zapsány na 1 906 státních 
subjektů, z toho 1 380 byly instituce neexistující, nedohledané nebo v likvidaci. Nacházely se mezi 
nimi třeba takové kuriozity jako Výzkumný ústav lýkových vláken, Federální ministerstvo národní obrany 
nebo JAS národní podnik Gottwaldov. Na výše uvedených 1 380 subjektů bylo v katastru zapsáno celkem 
25 155 nemovitostí.

Změnit tento nepřijatelný 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, vyzveme je, aby si udělali pořádek v katastru nemovitostí. Zcela „osiřelé“ státní majetky umožňuje 
zákon o majetku státu přepsat na ÚZSVM. 

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

Představení Mapy majetku státu
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Potřeba evidovat majetek je stará jako lidstvo samo. V případě evidence pozemků k tomu 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 a urbáře
Šlechta si počátkem 14. století začala práva na majetek zapisovat do tzv. zemských desek – knih, které 
původně vedly soudy o soudních sporech. Držebnosti poddaných a jejich povinnosti vrchnost dávala 
zapisovat do takzvaných urbářů. 
Rustikální katastr
Mezi lety 1653 až 1656 vznikl tzv. první rustikální katastr, na jehož základě měly být vyměřovány 
spravedlivější a věcnější daně. Tento katastr byl revidován a v roce 1684 vznikl druhý rustikální katastr,  
který platil až do roku 1748.
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). V tereziánském katastru byla zapsaná i tzv. adminikula,  
která charakterizovala specifické místní poměry v zemědělské výrobě (chmel, len, dobytkářství) i případné  
další možnosti obživy (odbyt a prodej výrobků, vorařství, předení, obchod).
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. Zavedl dvě novinky – dělení na jednotlivé pozemky a také  
jejich zaměření. Vzhledem k tomu, že při vyměřování nebyl činěn rozdíl mezi panskou a poddanskou 
půdou, po celou dobu proti katastru protestovala především šlechta, což vedlo k odvolání josefského  
katastru. Při vyměřování bylo ovšem nalezeno 60 % půdy, které předchozí katastry vůbec neznaly,  
takže návrat k předchozímu stavu nebyl udržitelný. Proto byl roku 1792 vyhlášen kompromisní katastr 
nazývaný tereziánsko-josefský.

Historické okénko – vývoj pozemkových evidencí na našem území
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Stabilní katastr
Za vlády Františka I. v roce 1819 vznikl takzvaný stabilní katastr. Na vědeckých základech za použití 
trigonometrie vyměřil a zakreslil veškerou půdu v měřítku 1 : 2880. Zaměřené pozemky byly následně 
zakresleny do map a očíslovány jako parcely. Z map stabilního katastru je odvozena většina dosud platných 
katastrálních map. U pozemků se evidovala jejich velikost, poloha a čistý výnos.
Pozemkový katastr
Po vzniku samostatné Československé republiky byl převzat revidovaný stabilní pozemkový katastr. 
Ke změně došlo až od roku 1928. Nově vytvářené mapy dosáhly vysoké technické úrovně – zobrazení 
byla přesná a podrobná, zpravidla v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 2000. Pozemkový katastr byl velmi přesný  
a spolehlivý především do roku 1938. Později již nebyla jeho údržba dostatečná a zejména po roce 1945 
(poválečné konfiskace a přídělové řízení) se začal hrubě rozcházet se skutečností a po roce 1956 se přestal 
udržovat vůbec. 
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 (k převodu nemovitosti docházelo uzavřením smlouvy a nikoliv zápisem). S rokem 1964  
byla zavedena evidence nemovitostí, která zahrnovala jejich soupis včetně vlastnických práv, nicméně 
zápisy byly opět deklaratorní a existence vlastnictví se na ně nevázala. 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. Státní správu Katastru nemovitostí vykonávají zákonem zřízené katastrální 
úřady. Z údajů v něm obsažených vychází Mapa majetku státu.

Použité zdroje: www.cuzk.cz, www.lidova-architektura.cz, www.zememeric.cz
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Pozemky státu – dle druhu
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travní porost
133 308 | 60 841

chmelnice
1 893 | 414

orná půda
161 663 | 79 876

zahrada
39 770 | 2 552

zastavěná plocha, nádvoří
96 328 | 5 075

ovocný sad
3 319 | 1 740

vodní plocha
179 005 | 78 728

lesní pozemek
363 544  | 1 447 281

vinice
2 503 | 834

pozemky ve zjednodušené evidenci
68 246 | 46 355

ostatní plocha
503 309 | 162 039

počet | výměra v hektarech



Počet pozemků státu
podle druhu pozemku (v ks)

Výměra pozemků státu podle 
druhu pozemku (v ha)
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505 738

361 977

176 153

163 387

133 912

99 038

88 025

40 572

3 395

2 678

1 724 chmelnice

vinice

zahrada

ovocný sad

pozemky ve ZE*

zastavěná plocha

orná půda

travní porost

vodní plocha

lesní pozemek

ostatní plocha 162 780

1 463 442

86 493

61 929

5 173

58 204

2 628

904

413

1 913

78 721

* pozemky ve zjednodušené evidenci



POZEMKY STÁTU V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH – DLE VÝMĚRY (V HEKTARECH)

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

1. Český Krumlov (84 399 hektarů)
2. Karlovy Vary (73 405 hektarů)
3. Bruntál (70 234 hektarů)



Státní instituce České republiky hospodaří s pozemky o celkové výměře  
1 922 601 hektarů, což představuje přes 24 % rozlohy celé republiky. Více než  
98 % z výměry těchto pozemků je ve stoprocentním vlastnictví státu a zbývající 
část je v duplicitním vlastnictví nebo podílovém spoluvlastnictví.

Největší úhrnnou výměru státních pozemků nalezneme v okresech Český Krumlov  
(84 399 hektarů), Karlovy Vary (73 405 hektarů), Bruntál (70 234 hektarů) a Prachatice 
(59 004 hektarů).

Okresy se státními pozemky o nejmenší celkové výměře jsou naopak Plzeň–město  
(3 122 hektarů), Rokycany (3 274 hektarů), Kolín (4 593 hektarů) a Ostrava–město  
(4 634 hektarů).  
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1. Český Krumlov (84 399 hektarů)
2. Karlovy Vary (73 405 hektarů)
3. Bruntál (70 234 hektarů)



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 (44 237 pozemků)
2. Jindřichův Hradec (43 537 pozemků)
3. Litoměřice (38 217 pozemků)



Na státní instituce České republiky je zapsáno celkem 1 576 599 kusů 
pozemků. Z toho je téměř 95 % ve stoprocentním vlastnictví státu a zbylá 
procenta jsou v duplicitním vlastnictví nebo podílovém spoluvlastnictví.  
Nejvíce státních pozemků je v okresech Šumperk (44 237 ks), Jindřichův Hradec  
(43 537 ks), Litoměřice (38 217 ks) a Klatovy (35 698 ks). 

Zajímavostí jsou právě okresy Šumperk a Litoměřice. Dle celkové rozlohy je totiž 
okres Šumperk až osmnáctý největší z celkem 77 okresů České republiky, je zde  
však vedeno vůbec nejvíce státních pozemků. Okres Litoměřice je zase podle 
velikosti až na 36. místě z celkem 77 okresů, nicméně státní subjekty zde hospodaří 
se třetím největším počtem pozemků.

Naopak nejméně státních pozemků je evidováno v okresech Plzeň–město  
(7 170 ks), Rokycany (7 985 ks), Prostějov (8 135 ks) a Ostrava-město (8 623 ks).  

| 12

1. Šumperk (44 237 pozemků)
2. Jindřichův Hradec (43 537 pozemků)
3. Litoměřice (38 217 pozemků)



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. Praha (2 937 položek)
2. Olomouc (1 490 položek)
3. Bruntál (1 096 položek)



Na státní instituce je po celé České republice evidováno 43 231 staveb  
a 783 bytových a nebytových jednotek. Přes 97 % těchto položek je ve 
stoprocentním vlastnictví státu a zbytek je v podílovém spoluvlastnictví 
nebo duplicitním vlastnictví.

Nejvíce staveb, bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví státu je vedeno  
v hlavním městě Praze (2 937 položek) a dále v okresech Olomouc (1 490 položek), 
Bruntál (1 096 položek) a Brno-město (1 066 položek). 

Zajímavostí je okres Bruntál, dle počtu obyvatel až 53. největší a rozlohou  
až 9. největší okres, kde státní instituce mají třetí největší počet svých staveb, 
bytových a nebytových jednotek ze všech okresů.

Naopak nejméně státních staveb, bytových a nebytových jednotek evidujeme  
v okresech Pelhřimov (206 položek), Rokycany (210 položek), Semily (223 položek)  
a Písek (242 položek).
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1. Praha (2 937 položek)
2. Olomouc (1 490 položek)
3. Bruntál (1 096 položek)



V katastru byly nemovitosti zapsány na celkem 1 906 státních subjektů, z nichž 1 380 byly státní subjekty 
neexistující, nedohledané nebo v likvidaci. Na státní instituce bylo evidováno 1 626 414 nemovitostí.  
S více než 94 % z nich hospodařilo pouhých 11 státních subjektů.   

Státním subjektem, na něhož je evidován největší počet nemovitostí, je Státní pozemkový úřad, 
který má v evidenci téměř 550 tisíc pozemků a staveb. Druhým největším subjektem je státní podnik 
Lesy České republiky, na něhož je evidováno více než 485 tisíc nemovitostí. Třetí příčka náleží Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, jenž má ve své evidenci přes 132 tisíc položek  
nemovitého majetku.
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Nemovitosti evidované na státní instituce

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0 Správa Národního parku Šumava

Správa Krkonošského národního parku

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Ministerstvo obrany 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Správa železniční dopravní cesty, s. o. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

státní podniky povodí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Lesy České republiky, s. p. 

Státní pozemkový úřad 

548 042

485 272

132 857

130 744

93 485

45 149

26 201

25 670

16 638

13 139

12 454
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1 582 357 položek
1 798 subjektů

43 273 položek
743 subjektů

784 položek
87 subjektů

1 626 414 položek
1 906 subjektů

24 241 položek, 1 285 subjektů

892 položek, 267 subjektů

22 položek, 3 subjekty

25 155 položek
1 380 subjektů

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

pozemky

stavby

jednotky bytové a nebytové



NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA STÁTNÍ SUBJEKTY ZANIKLÉ, NEDOHLEDANÉ 
ČI SUBJEKTY V LIKVIDACI – DLE POČTU

0–10 11–100 101–500 501–1 000 1 001–2 500

1. Praha (2 398 položek)
2. Česká Lípa (1 893 položek)
3. Teplice (1 110 položek)



V majetku státu se nachází celkem 25 155 nemovitostí, které jsou zapsány  
na subjekty zaniklé, nedohledané či v likvidaci. V katastru nemovitostí lze najít  
i takové kuriozity jako například majetek zapsaný na Ministerstvo pracovních 
sil, které zaniklo v roce 1957, národní podnik Gramofonové závody, Svaz požární 
ochrany ČSSR nebo státní podnik Šohaj - výroba prádla a konfekce.

Nejvíce nemovitých položek zapsaných na státní subjekty zaniklé, nedohledané  
či v likvidaci se nachází v Praze (celkem 2 398 položek). Druhé místo pak zaujímá 
okres Česká Lípa (1 893 nemovitostí) následovaný okresem Teplice s 1 110 položkami. 
Naopak nejméně položek s nejasnými státními vlastníky je v okrese Karlovy 
Vary – osm položek a Jablonec nad Nisou a Prostějov – po pěti položkách. Průměrně  
se v každém okrese nachází 327 takových státních nemovitostí. 
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1. Praha (2 398 položek)
2. Česká Lípa (1 893 položek)
3. Teplice (1 110 položek)



Mapa majetku státu odhalila, že 25 155 nemovitostí je zapsáno na 1 380 státních institucí neexistujících, 
nedohledaných nebo v likvidaci.

ÚZSVM začal tento skandální stav okamžitě řešit:
- prověřuje nástupce zaniklých státních podniků
- dohledává informace o nedostatečně identifikovatelných subjektech
- ohlašuje nemovitosti, u nichž se nepodařilo právního zástupce dohledat

Pokud se soukromý nebo státní vlastník nedohledá, majetek ze zákona přechází na ÚZSVM,  
který jej poté může převést na jiné státní subjekty či nabídnout k prodeji a získat tak do státní pokladny 
významné finanční prostředky.

Díky ÚZSVM se za krátkou dobu podařilo snížit celkový počet zaniklých státních subjektů 
o 200 na 1 180 subjektů a celkový počet bezprizorních nemovitostí klesl o 1 916 na 23 239 
nemovitostí. Část těchto nemovitostí ÚZSVM převedl na právní nástupce zaniklých subjektů vedených 
v katastru nemovitostí. Ve většině případů se nástupce nedohledal, 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 tím ÚZSVM dělá?
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- Vodní nádrž v Aši, dříve v majetku národního podniku Kovošrot Plzeň, nyní v majetku ÚZSVM.
- V majetku ÚZSVM se nyní nachází i zemědělská budova v obci Kolinec, která patřila  
 Zemědělskému zásobování a nákupu koncern Praha. 
- Les v obci Přehýšov (okres Plzeň-sever), dříve zapsaný na společnost Tesla Karlín,  
 je nyní v majetku ÚZSVM. 
- Po zaniklém státním podniku Cukrovary Žatec převzal ÚZSVM v obci Pátek u Loun stavbu  
 vážního domku, který prodal již v prvním kole výběrového řízení.
- Ve Vysokém Mýtě připadly ÚZSVM pozemky po Městském bytovém podniku Ústí nad Orlicí,  
 na kterých se nacházejí budovy trafostanic firmy ČEZ Distribuce. Tato společnost nakonec  
 pozemky odkoupila. 
- Pozemek v obci Smržovka po zaniklém státním podniku Lustrové sklo si od ÚZSVM koupil  
 majitel, který na pozemku již vlastnil stavbu. 
- ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky v blízkosti železniční tratě v katastrálním území Ahníkov  
 (okres Chomutov) na Správu železniční a dopravní cesty, která je potřebuje pro zajištění vlastní  
 činnosti. Pozemky dříve patřily zaniklému Státnímu statku v Křimově. 
- 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.

Příklady vyřešených majetků
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Zdroj: ČÚZK

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



Zdroj: ČÚZK
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Pozemky v evidenci SPÚ  
(podíl na výměře katastrálních území)

Zdroj: ČÚZK

Na Státní pozemkový úřad je evidováno 544 896 pozemků, zejména zemědělské půdy, o celkové rozloze 168 931 hektarů. 
Jedná se především o pozemky, které stát považuje za strategické a drží je jako rezervu zemědělské půdy či pro dořešení 
restitučních nároků. Státní pozemkový úřad tak mezi státními subjekty zaujímá první místo v počtu pozemků, se kterými 
je příslušný hospodařit.



Pozemky v evidenci Lesů České republiky, s. p.  
(podíl na výměře katastrálních území)
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Na státní podnik Lesy České republiky je evidováno 481 835 pozemků, zejména lesní půdy, o celkové výměře  
1 291 251 hektarů, což představuje 50 % výměry všech lesů v České republice. Jedná se z velké části o oblasti v blízkosti 
státních hranic. Lesy jsou národním bohatstvím, které tvoří nenahraditelnou složku životního prostředí, a pro stát jsou 
strategicky významné. Proto se Lesy ČR nacházejí na druhém místě v žebříčku.

Zdroj: ČÚZK
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Pozemky v evidenci ÚZSVM  
(podíl na výměře katastrálních území)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových má v evidenci 131 004 pozemků o celkové rozloze 20 721 hektarů. 
Jedná se o všechny druhy pozemků, jednoznačně převažují ty, které stát nepotřebuje ke své činnosti. I přesto ÚZSVM 
obsadil v celkovém pořadí třetí místo.

Zdroj: ČÚZK



Pozemky v evidenci státních podniků povodí  
(podíl na výměře katastrálních území)
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Státní podniky povodí mají v evidenci souhrnně 127 488 pozemků, zejména pod vodními toky a v jejich okolí,  
a to o celkové výměře 67 275 hektarů. Zaujímají tak čtvrté místo v žebříčku.

Zdroj: ČÚZK
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Pozemky v evidenci ŘSD  
(podíl na výměře katastrálních území)

Ředitelství silnic a dálnic České republiky má v evidenci 92 736 pozemků o celkové rozloze 22 794 hektarů. Figuruje  
na pátém místě.

Zdroj: ČÚZK



Pozemky v evidenci SŽDC  
(podíl na výměře katastrálních území)
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Správa železniční a dopravní cesty má v evidenci 39 912 pozemků o celkové rozloze 20 302 hektarů. Zaujímá tak šesté 
místo v žebříčku.

Zdroj: ČÚZK



Tato publikace přináší souhrn nejdůležitějších zjištění z detailní analýzy majetku 
státu evidovaného v katastru nemovitostí. 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 je i navýšení příjmů do státního rozpočtu 
a úspora prostředků daňových poplatníků. I když se zdánlivě tato problematika 
přímo netýká 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. Dalším krokem bude inventura majetku 
státu zaměřená na jeho rozdělení na majetek, který stát potřebuje ke své činnosti  
a  majetek pro stát nepotřebný.
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Shrnutí



Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je organizační složkou státu, zřízenou 
zákonem o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a vznikl k 1. 7. 2002. 

Mezi jeho základní agendy patří zastupování státu v majetkových právních jednáních, hospodaření  
s vymezeným státním majetkem a dislokační agenda. ÚZSVM svou činnost vykonává prostřednictvím 
regionálních pracovišť – 8 územních a 45 odloučených. 

V minulém roce ÚZSVM spravoval téměř 278 tisíc majetkových položek v souhrnné účetní hodnotě  
cca 18,5 miliardy Kč:

- nemovitosti měly hodnotu přes 10,6 miliardy Kč
- movitý majetek byl v hodnotě cca 7,9 miliardy Kč
- v tomto majetku bylo zahrnuto i například 84 zvířat, mezi nimi psi, kočky, prasata, krávy a drůbež
- v majetkovém portfoliu ÚZSVM se nacházely i cenné papíry, majetkové účasti a další finanční  
 majetek v přibližné hodnotě 5,5 miliardy Kč

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
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ÚZSVM řešil v minulém roce přes 9 200 právních jednání, v nichž zastupoval stát v majetkoprávních 
sporech s úspěšností 96 %. Jenom Územní pracoviště v Praze státu uhájilo částku přesahující  
41 miliard korun.

V roce 2015 došlo k výraznému meziročnímu navýšení tzv. dohodnutých jednání, kdy ÚZSVM 
zastupuje jiné organizační složky státu. Bylo uzavřeno celkem 871 takových dohod, což představuje 
meziroční nárůst o 505 dohod, tedy téměř 2,5násobný.

V roce 2015 ÚZSVM do státního rozpočtu odvedl rekordní příjmy, které dosáhly téměř dvou miliard 
korun. Jednalo se o příjmy převážně z prodejů majetku, dále příjmy z pronájmů majetku a ostatní 
nedaňové příjmy, které jsou nejčastěji vázané na tzv. odúmrtě.

V roce 2015 došlo k meziročnímu:  
-  navýšení příjmů o 874 milionů Kč
- poklesu výdajů téměř o 200 milionů Kč

V roce 2015 tak ÚZSVM dosáhl jak rekordně nejvyšších příjmů, tak i nejnižších 
výdajů v celé svojí historii.
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