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1 Úvod 

Aby mohl stát zajiš�ovat a vykonávat �ádn� a efektivn� své funkce, pot�ebuje majetek 

v odpovídajícím rozsahu, druha a kvalit�. Je to nezbytné pro zabezpe�ování pot�eb celé 

spole�nosti, rozvoje národního hospodá�ství a ve�ejného zájmu, k nimž má povinnost 

z d�vodu své autority. Již v Základní listin� práv a svobod je zmín�no, že p�íslušný zákon 

stanoví jaký majetek smí být jen ve vlastnictví státu. V sou�asnosti hospoda�ení s majetkem 

státu upravuje zákon �. 219/2000 Sb., o majetku �eské republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon o majetku). Existuje však i 

mnoho dalších zákon�, které mají pro majetek státu zásadní význam. 

P�edm�tem bakalá�ské práce je správa majetku státu a hospoda�ení s ním. Tato problematika 

je dále specifikována v podmínkách Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových. 

Cílem bakalá�ské práce je charakterizovat majetek  státu a jeho správu prost�ednictvím 

Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových za období 2008 – 2012. 

Pro dosažení cíle byly využity metoda rešerše odborné literatury, metoda deskriptivní             

a komparativní analýzy. 

Bakalá�ská práce se skládá z p�ti kapitol, z nichž první je úvod a poslední záv�r, ve kterém 

jsou shrnuty dosažené poznatky. Ve druhé kapitole, která je zam��ena teoreticky, je obsažena 

základní terminologie k dané problematice, vymezeni vykonavatelé majetkových práv státu   

a charakterizován majetek státu. Nabývání, hospoda�ení a nakládání s majetkem státu dle 

p�íslušných zákon�. T�etí kapitola je v�nována Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech 

majetkových, jeho charakteristice a nejd�ležit�jším �innostem, které vykonává. Zvlášt� pak 

hospoda�ení se státním majetkem v podmínkách tohoto Ú�adu. Ve �tvrté kapitole je v�nována 

pozornost majetku státu a jeho realizaci v ur�itém období, kterou zajiš�uje Ú�ad pro 

zastupování státu ve v�cech majetkových a dále pak n�kterým zvláštním skupinám tohoto 

majetku. V neposlední �ad� se kapitola zabývá centrálním registrem administrativních budov. 

P�i zpracování této bakalá�ské práce byly použity odborné zdroje, na které je v pr�b�hu práce 

okazováno a jenž jsou sumarizovány v záv�ru práce. Sou�ástí jsou funk�ní p�ílohy. 
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2 Charakteristika správy majetku státu 

2.1 Základní pojmy a vývoj hospoda�ení s majetkem státu 

Vystupuje – li stát jako ú�astník právních vztah�, je právnickou osobou zp�sobilou mít práva 

a povinnosti a svým jménem jednat v právních vztazích a to p�edevším v majetkoprávních. Je 

tedy i plnohodnotným subjektem vlastnického práva. Jako vlastník v rámci rovného postavení 

s jinými vlastníky má všechna vlastnická oprávn�ní, ale i stejná omezování jako vlastníci jiní. 

M�že být ozna�en za ,,prvního mezi rovnými vlastníky“ z d�vodu jeho jedine�né pozice p�i 

napl	ování tzv. sociální funkce vlastnictví a ve�ejného zájmu.1

Vlastnické právo Je právo absolutní a je jedním z nejd�ležit�jších druh� majetkových práv. 

Vlastnické právo m�žeme rozd�lit na vlastnické právo objektivní, což je vlastnický vztah 

ur�ený právními normami a subjektivní, které vyjad�uje souhrn práv náležejících vlastníku 

v�ci.2

Vlastnictví jako jedno ze základních lidských práv je vymezeno v zákon�                               

�. 2/1993 Sb., Listin� základních práv a svobod (dále jen LPS), kde �lánek 11 odstavec 1 �íká, 

že „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastník� má stejný zákonný 

obsah a ochranu.“ Odstavec 2 p�ipouští výjimky stanovené zákonem, který majetek z d�vodu 

zabezpe�ení pot�eb spole�nosti, rozvoje národního hospodá�ství a ve�ejného zájmu m�že být 

jen ve vlastnictví státu, obce nebo ur�ených právnických osob. Omezení vlastnického práva je 

obecn� stanoveno v �lánku 11 odstavec 3 LPS, kde se píše: ,,Vlastnictví zavazuje. Nesmí být 

zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chrán�nými obecnými zájmy. 

Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, p�írodu a životní prost�edí nad míru stanovenou 

zákonem“. Dále je obsah vlastnického práva definován v ustanovení zákona �. 40/1964 Sb., 

ob�anského zákoníku (dále jen ob�anský zákoník) v § 123 jako oprávn�ní v�c držet, užívat, 

požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. Pokud to není v rozporu se zákonem, m�že 

vlastník danou v�c nap�. opustit, neužívat, zni�it atd. 

                                                
1 HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úprav�. 2010, s. 25-29. 
2 RUSSEGGER REAL, Vlastnictví a vlastnické právo. Dostupné z: http://www.russegger.cz/vlastnictvi-a-

vlastnicke-pravo.
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Majetek státu není obecn� definován a vysv�tlen v platném zákon� o majetku                    

a nenalezneme zde ani vyjmenování sou�ástí majetku státu. V principu tedy nelze státu up�ít 

právo na žádný druh majetku. Z toho vyplývá, že majetek státu mohou být v�ci, byty              

a nebytové prostory, ideální �ásti v�cí, byt� a nebytových prostor, majetková práva p�evážn�

pohledávky a jiné majetkové hodnoty. 

Výhradní majetek státu smí být jen ve vlastnictví státu. Podle § 8 odst. 2 zákona o majetku 

státu stanoví zákon, které v�ci nezbytné k zabezpe�ování pot�eb celé spole�nosti, rozvoje 

národního hospodá�ství a ve�ejného zájmu mohou být jen ve vlastnictví státu. Lze sem za�adit 

nerostné bohatství, majetek na území vojenských újezd� a s ur�itými pochybnostmi dálnice   

a silnice I. t�ídy.3

Stát m�že být chápán jako forma politické organizace spole�nosti, jenž ur�ité území s jeho 

obyvateli sdružuje v právní celek. Charakteristickými znaky jsou vymezené území, 

obyvatelstvo, organizace státu, právo, státní suverenita. Je zapot�ebí, aby plnil své základní 

funkce jako nap�íklad zajišt�ní bezpe�nosti ob�an� a jejich majetku, respektování právního 

�ádu, svobod a práv ob�an�, sociální, ekonomickou funkci, obranu území, zajišt�ní vztah�

s ostatními státy. 

V dnešním demokratickém stát� nebo-li právním stát� by m�l být vztah mezi ob�anem           

a státem ur�en pomocí práva, které stanoví i chování státních orgán�, aby nebyla jejich moc 

zneužita proti ob�an�m. A také je pot�eba stanovit pravidla chování ob�an� ve stát�. Stát by 

m�l sloužit ob�anovi a ne opa�n�. Zárukou fungování v právním stát� jsou nezávislé soudy.4

Hospoda�ení s majetkem státu bylo d�íve upraveno zejména základním p�edpisem a to 

hospodá�ským zákoníkem �. 109/1964 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a v provád�cích 

vyhláškách �. 119/1988 Sb., o hospoda�ení s národním majetkem, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, a �. 61/1986 Sb., o prozatímní správ� národního majetku, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. K 1. lednu 1992 došlo vydáním obchodního zákoníku ke zrušení hospodá�ského 

zákoníku, kde v § 761 odst. 1 obchodního zákoníku bylo stanoveno, že právo hospoda�ení 

                                                
3 HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úprav�. 2010, s. 84, 85. 
4 DIDAKTIS spol. s. r. o. Odmaturuj ze spole�enských v�d. 2004, s. 7, 10. 



- 7 -

státních organizací s majetkem státu se do vydání nové úpravy �ídí stávajícími p�edpisy, 

v�etn� ustanovení § 64, 65, 72 až 74b hospodá�ského zákoníku. 

Postupn� bylo p�ijato po roce 1990 n�kolik nových zákon�, které se do ur�ité míry týkaly 

majetku státu. Mezi nejd�ležit�jší z nich pat�ily zákon �. 92/1991 Sb., o podmínkách p�evodu 

majetku státu na jiné osoby, zákon �. 229/1991 Sb., o úprav� vlastnických vztah� k p�d�        

a jinému zem�d�lskému majetku a zákon �. 77/1997 Sb. o státním podniku jako právnické 

osob� hospoda�ící s majetkem státu. Pozd�ji b�hem let však právní úprava v hospodá�ském 

zákoníku již neodpovídala zm�n�ným politickým a ekonomickým podmínkám, �ada 

ustanovení byla p�ekonána novou terminologií a celá úprava ztratila p�ehlednost a efektivnost 

uplat	ování. 

Na základ� požadavku došlo k p�ijetí zákona �. 219/2000 Sb., o majetku �eské republiky       

a jejím vystupování v právních vztazích a k n�mu vydaná  provád�cí vyhláška �. 62/2001 Sb., 

o hospoda�ení organiza�ních složek státu a státních organizací s majetkem státu. Jedná se       

o obecný právní p�edpis, který �eší hospoda�ení a nakládání s majetkem státu pokud 

neexistuje k dané problematice zvláštní zákon. Tento zákon byl n�kolikrát novelizován. 

Dále došlo k p�ijetí zákona �. 201/2002 Sb., o Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech 

majetkových, jehož p�ijetí zákon o majetku p�edvídal. Tato organiza�ní složka spravuje 

majetek státu a zastupuje ho p�ed soudy, rozhodci, jinými správními ú�ady a dalšími orgány. 5

2.2 Vykonavatelé majetkových práv státu 

2.2.1 Organiza�ní složky státu 

Nová kategorie organiza�ních složek státu, v právní úprav� výkonu vlastnického práva           

a jiných majetkových práv státu, nahradila velkou �ást státních organizací, které byly 

právnickými osobami.  Podle zákona o majetku státu v § 3 jsou organiza�ními složkami 

ministerstva a jiné správní ú�ady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší 

kontrolní ú�ad, Kancelá� prezidenta republiky, Ú�ad vlády �eské republiky, Kancelá�
                                                

5 PLÍVA, Stanislav. Hospoda�ení s majetkem státu. 2004, s. VII. 
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Ve�ejného ochránce práv, Akademie v�d �eské republiky, Grantová agentura �eské 

republiky a jiná za�ízení, o kterých to stanoví zvláštní právní p�edpis anebo tento zákon. 

Obdobné postavení jako organiza�ní složka státu má Kancelá� Poslanecké sn�movny              

a Kancelá� Senátu. 

Organiza�ní složka není právnickou osobou nýbrž subjektem organiza�ním a jednání 

zam�stnanc� organiza�ních složek je jednáním státu. Nemá vlastní majetek a její p�íjmy jsou 

p�íjmy státního rozpo�tu a tudíž i výdaje jsou výdaje ze státního rozpo�tu a je ú�etní 

jednotkou, pokud tak stanoví zvláštní právní p�edpis nebo p�ímo zákon o majetku státu. 

Organiza�ní složku m�že s p�edchozím souhlasem Ministerstva financí a v rámci své 

p�sobnosti z�ídit také ministerstvo. Podle vyhlášky Ministerstva financí �. 62/2001 Sb.,           

o hospoda�ení organiza�ních složek státu a státních organizací s majetkem státu se z�ízení 

provádí jednostranným písemným opat�ením z�izovatele, jehož sou�ástí je z�izovací listina, 

jejíž povinné obsahové náležitosti jsou:

• ozna�ení z�izovatele v�etn� uvedení jeho identifika�ního �ísla,  

• název a sídlo organiza�ní složky, 

• den, m�síc a rok vzniku organiza�ní složky, 

• ur�ení doby, na kterou se organiza�ní složka z�izuje, pop�ípad� údaj, že se z�izuje        

na dobu neur�itou, 

• stanovení ú�elu, pro který se organiza�ní složka z�izuje, a tomu odpovídajícího 

p�edm�tu �innosti organiza�ní složky,  

• ur�ení majetku, který z�izovatel sv��uje organiza�ní složce p�i jejím z�ízení; provádí se 

formou soupisu, 

• organiza�ní uspo�ádání z�izované organiza�ní složky anebo ustanovení, že organiza�ní 

uspo�ádání organiza�ní složky ur�í její vedoucí, 

• funk�ní ozna�ení vedoucího organiza�ní složky. 

Dle zákona o majetku státu § 5 z�izovatel m�že rozhodnout opat�ením o zm�n� z�izovací 

listiny organiza�ní složky a s tím souvisejících díl�ích zm�nách v jejím p�edm�tu �innosti, 

organiza�ním uspo�ádání a rozsahu majetku státu, s nímž je p�íslušná hospoda�it.  

Organiza�ní složka z�ízená podle ustanovení § 4 zaniká uplynutím doby, na kterou byla 

z�ízena, anebo opat�ením z�izovatele, jímž rozhodl o zrušení organiza�ní složky. Práva           
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a závazky státu, které vykonávala organiza�ní složka ke dni svého zániku, vykonává nadále 

z�izovatel, pokud sou�asn� nerozhodne, že výkon t�chto práv a závazk� p�evezme jiná 

organiza�ní složka jím z�ízená. Vznik, zm�ny a zánik organiza�ní složky z�ízené podle 

ustanovení § 4 se oznamují v Úst�edním v�stníku �eské republiky. Z�izovatel je povinen 

sd�lit vydavateli pot�ebné údaje do jednoho m�síce ode dne, kdy ke vzniku, zm�n� nebo 

zániku organiza�ní složky došlo. 

Jménem státu �iní veškeré právní úkony, týkající se dané organizace, vedoucí organiza�ní 

složky nebo jím písemn� pov��ený jiný vedoucí pracovník nebo další zam�stnanci v rozsahu 

stanoveném vnit�ním p�edpisem organiza�ní složky. U Kancelá�e Poslanecké sn�movny         

a Senátu je zapot�ebí souhlas p�íslušného orgánu.6

2.2.2 Státní organizace 

Jak vyplývá ze zákona o majetku státu jsou státní organizace již kategorií p�echodnou. 

K omezení došlo zejména se vznikem organiza�ních složek státu nebo dokonce p�em�nou 

n�kterých státních organizací na vnit�ní organiza�ní jednotky organiza�ních složek. Dalšími 

d�vody byli proces privatizace, který se dotkl po�tu státních podnik�, p�em�na �ady státních 

p�ísp�vkových organizací na p�ísp�vkové organizace kraj�, p�echod n�kterých dalších v�cí, 

práv a závazk� �eské republiky na kraje, obce a ob�anská sdružení. 

Státní organizace jsou právnickými osobami, které jednají v hmotn�-právních                          

a procesn�právních vztazích svým jménem a nesou odpov�dnost za závazky, které z jednání 

vzniknou. Mohou se tedy ú�astnit �ízení p�ed soudy a jinými orgány a zvláštní právní p�edpis 

(v tomto p�ípad� konkrétn� zákon �. 201/2002 Sb. o Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech 

majetkových, o kterém bude pojednáno ve 3. kapitole této práce) ur�í, ve kterých p�ípadech se 

bude �ízení týkající se majetku státu ú�astnit p�ímo stát.  

Nemají vlastnické právo k v�cem, hospoda�í s majetkem státu a p�itom se �ídí zákonem          

o majetku státu, pokud zvláštní právní p�edpis pro konkrétní státní organizaci nestanoví jinak. 

Založení, zm�ny a zrušení státní organizace zákon o majetku státu upravuje pouze obecn�      

a z �ásti, proto je zapot�ebí se �ídit v t�chto p�ípadech zvláštním právním p�edpisem. 

                                                
6 HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úprav�. 2010, s. 37-46. 
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Právní úkony �iní statutární orgán, který je oprávn�n na základ� z�izovací nebo zakládací 

listiny anebo zákona jednat. Zpravidla jde o �editele. Avšak jménem státní organizace mohou 

jednat také jiní zam�stnanci pokud je to stanoveno ve vnit�ních p�edpisech i zmocn�nec 

(fyzická i právnická osoba), jemuž státní organizace ud�lila plnou moc. 

Státní p�ísp�vkové organizace jsou právnické osoby napojené na státní rozpo�et 

finan�ními vztahy a musí sestavovat vyrovnaný rozpo�et, který je tvo�en náklady a výnosy, 

jež jsou p�edm�tem hlavní �innosti, která je vymezena z�izovateli zvláštním zákonem.         

Za závazky související s výkonem hlavní �innosti ru�í stát. 

Z�izovány jsou z�izovací listinou, která musí obsahovat ozna�ení z�izovatele, název, sídlo      

a identifika�ní �íslo, vymezení základního ú�elu a p�edm�tu �innosti, ozna�ení statutárních 

orgán� a vymezení majetku s nímž organizace m�že hospoda�it. 

Státní podniky jsou právnické osoby, které provozují podnikatelskou �innost s majetkem 

státu vlastním jménem a na vlastní odpov�dnost. Zapisují se do obchodního rejst�íku. Státní 

podnik má právo hospoda�it se stáním majetkem, ale vlastní majetek nemá. Do kmenového 

jm�ní pat�í v�ci, pohledávky a jiná práva a pen�zi ocenitelné jiné hodnoty, jehož výše se 

zapisuje do obchodního rejst�íku. Obchodním jm�ním pak jsou obchodní majetek a závazky. 

Dále m�že být v zakládací listin� vymezen tzv. ur�ený majetek. který se také zapisuje          

do obchodního rejst�íku a m�že s ním státní podnik nakládat jen se souhlasem z�izovatele. 

Státní podnik za závazky ru�í svým majetkem vyjma ur�eného majetku. Stá za závazky 

státního podniku odpovídá jen pokud tak stanoví zákon. Tyto organizace dodnes nemají 

jednotnou právní úpravu. První skupina funguje na základ� zákona �. 77/1997 Sb., o státním 

podniku a druhá skupina existuje podle již zrušeného zákona �. 111/1990 Sb. a je pak 

v�tšinou v likvidaci. Mezi speciální státní podniky pat�í organizace vzniklé na základ� zákona 

�. 305/2002 Sb., Povodí Labe, Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Oh�e, Povodí Vltavy. 

P�íkladem klasických státních podnik� mohou být Lesy �eské republiky, �eská pošta.7

                                                
7 HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úprav�. 2010, s. 59-76. 
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2.2.3 Pozemkový fond �eské republiky 

Státní fondy jsou právnickými osobami z�izovanými zákonem za ú�elem hospoda�ení 

s pen�žními prost�edky státu ur�enými pro podporování, rozvoj ur�ité oblasti v d�ležitých 

sférách života spole�nosti a napl	ování vlastního cíle formou dotací a návratných finan�ní 

výpomocí. 

Ve speciálním zákon� se stanoví: 

• orgán, do jehož p�sobnosti fond pat�í, 

• finan�ní zdroje, 

• zp�sob použití stanovených zdroj�, 

• zp�sob financování správních výdaj�. 

Mezi státní fondy pat�í: Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond dopravní infrastruktury, 

Státní fond kultury �eské republiky, Státní fond �eské republiky pro podporu a rozvoj �eské 

kinematografie, Státní fond životního prost�edí �eské republiky, Státní zem�d�lský 

interven�ní fond a Pozemkový fond �eské republiky. 

Pozemkový fond �eské republiky vznikl na základ� zákona �. 569/1991 Sb. jako právnická 

osoba zapsaná do obchodního rejst�íku. Mezi jeho hlavní �innosti pat�ila správa majetku státu 

a p�evod na soukromé osoby nebo-li privatizace. Orgánem fondu byl �editel a dozor�í rada.  

O jeho p�íjmech rozhodovala vláda.8  

K 1. lednu 2013 byla dokon�ena mnohaletá transformace Pozemkového fondu �R a zákonem 

�. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém ú�adu došlo ke zrušení fondu. Nov� z�ízený ú�ad 

naváže na �innost bývalého Pozemkového fondu �R a pozemkových ú�ad�. Státní 

pozemkový ú�ad bude hospoda�it s nemovitostmi, které spravoval Pozemkový fond �R         

a rovn�ž se stavbami využívanými k vodohospodá�ským melioracím9 pozemk�                       

a souvisejícím vodním díl�m ve vlastnictví státu.10

                                                
8 HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úprav�. 2010, s. 76 - 78 
9 Meliorace – opat�ení, zejména odvod	ování a zavod	ování sm��ující ke zlepšení p�dy 
10 STÁTNÍ POZEMKOVÝ Ú�AD. O nás. Dostupné z: http://www.pfcr.cz/spucr/page.aspx?KategorieID=101. 
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2.3 Majetek státu 

Stát by m�l mít minimáln� tolik majetku a v takovém rozsahu, druhu a kvalit�, aby mohl 

�ádn� a efektivn� plnit své funkce, poskytovat ob�an�m a jiným subjekt�m své služby, k nimž 

má povinnost z d�vodu své autority. V d�vodové zpráv� o majetku státu je uvedeno,             

že majetek v tomto smyslu se využívá zejména k zabezpe�ování �innosti orgán� státní moci, 

orgán� státní správy a justice; zajiš�ování obrany a vnit�ní ochrany; provozování vybraných 

úsek� školství, v�dy, kultury, zdravotnictví a sociální pé�e; provád�ní speciálních �inností     

a služeb v doprav�, energetice, zásobování, vodním hospodá�ství; zajiš�ování nezbytného 

chodu hospodá�ství p�i krizových situacích; recipro�nímu poskytování služeb zastupitelským 

ú�ad�m cizích stát� a mezinárodním organizacím v �eské republice a pln�ní mezinárodních 

závazk� �R.11

Již v �ásti základních pojm� v podkapitole 2.1.2 Majetek státu bylo uvedeno obecné �len�ní 

majetku státu. Další �len�ní bude provedeno v rámci t�chto skupin i z jiných hledisek.

Hmotný a nehmotný majetek – hmotným majetkem se rozumí v�ci, byty a nebytové 

prostory. Mezi nehmotný majetek pat�í majetková práva a jiné majetkové hodnoty. 

V�ci mohou být ovladatelné hmotné p�edm�ty a ovladatelné p�írodní síly (elektrická energie), 

které p�ináší užitek. Existují však n�které hmotné p�edm�ty, které podle práva za v�c uznány 

nejsou jako nap�íklad parkovišt� �i rybník. 

Bytem podle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt� je místnost nebo soubor místností, 

které jsou podle rozhodnutí stavebního ú�adu ur�eny k bydlení. Nebytovým prostorem se 

rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního ú�adu ur�eny 

k jiným ú�el�m než k bydlení (garáže, skladové prostory) a za nebytový prostor se 

nepovažuje p�íslušenství bytu �i p�íslušenství nebytového prostoru ani spole�né �ásti domu 

(prádelny, p�dy). 

                                                
11  PLÍVA, Stanislav. Hospoda�ení s majetkem státu. 2004, s. 29-32. 



 - 13 -

Práva jsou majetkem pokud lze jejich hodnotu vyjád�it pen�zi. Pohledávky jsou 

nejd�ležit�jším typem majetkového práva. Jedná se o vztah, kdy vzniká v��iteli právo           

na pln�ní od dlužníka a dlužníkovi vznikne povinnost závazek splnit. 

Mezi jiné majetkové hodnoty pat�í hodnoty vyjád�ené v pen�zích nap�íklad majetková ú�ast 

nejvíce v obchodních spole�nostech. 

Nemovité a movité v�ci – do kategorie nemovitostí lze za�adit pozemky a stavby spojené 

pevn� se zemí a to dokon�ené i rozestav�né. 

Pozemkem podle zákona �. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí �eské republiky je �ást 

zemského povrchu odd�lená od sousedních �ástí hranicí územní správní jednotky nebo 

hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního 

práva, hranicí druh� pozemk�, pop�. rozhraním zp�sobu využití pozemk�. Parcelou se rozumí 

pozemek, který je geometricky a polohov� ur�en, zobrazen v katastrální map� a ozna�en 

parcelním �íslem (§ 27 písm. a, b). 

Movitostmi jsou všechny v�ci, které nejsou nemovitostmi. V�ci jenž je možné p�emis�ovat 

z místa na místo, aniž by došlo k narušení jejich podstaty. 

Další t�íd�ní majetku – zvláštní kategorií je majetek ur�ený k privatizaci. O za�azení 

majetku do této skupiny rozhoduje vláda �R. Ta také rozhoduje p�i samotné privatizaci, 

pokud se provádí p�ímým prodejem. V ostatní p�ípadech, jako je nap�íklad ve�ejná dražba, 

rozhoduje Ministerstvo financí. 

Podle provád�cí vyhlášky k zákonu �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� se majetek d�lí na hmotný, nehmotný a finan�ní.12 Dlouhodobým nehmotným 

majetkem se rozumí z�izovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, 

ocenitelná práva (licence, patenty), jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a po�izovací 

cena je v�tší jak 60 000 K�. Pokud tuto podmínku nesplní, jedná se o drobný nehmotný 

majetek. Dlouhodobým hmotným majetkem jsou samostatné movité v�ci, jejichž ocen�ní je 

vyšší než 40 000 K� a doba použitelnosti delší než 1 rok. Bez ohledu na po�izovací cenu sem 

                                                
12 HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úprav�. 2010, s. 86-90. 
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pat�í pozemky, stavby, budovy, um�lecká díla, sbírky, p�edm�ty z drahých kov�, p�stitelské 

celky trvalých porost�, základní stádo, tažná zví�ata. Drobným hmotným majetkem jsou v�ci, 

které nesplní podmínku výše ocen�ní. Do dlouhodobého finan�ního majetku se �adí cenné 

papíry, p�j�ky, pen�žní vklady. Ke krátkodobému finan�nímu majetku lze za�adit pen�žní 

prost�edky na ú�tech a v pokladn�, krátkodobé cenné papíry. 

2.3.1 Nabývání majetku 

Stát k pln�ní svých funkcí pot�ebuje majetek, který musí neustále obnovovat, jelikož dochází 

krom� jiného k jeho opot�ebení. Nabývání majetku státu m�žeme chápat ze dvou hledisek. 

V prvním p�ípad� se jedná o p�evod majetku organiza�ní složkou �i státní organizací na jinou 

organiza�ní složku nebo státní organizaci. Nedochází tedy ke zm�n� vlastníka. M�ní se jen 

p�íslušnost s majetkem hospoda�it. Nejde tedy o nabytí majetku v pravém slova smyslu. 

K tomu dochází v p�ípad�, kdy stát získá majetek od nestátní právnické nebo fyzické osoby. 

Nej�ast�jším p�ípadem nabytí majetku je na základ� smlouvy a tento vtah se �ídí zejména 

ob�anským nebo obchodním zákoníkem. 

a) Smluvní nabývání 

V zákon� o majetku státu (§ 12 odst. 1) stojí, že ,, Je-li majetek nabýván smlouvou, musí být 

smlouva písemná a s podpisy na jedné listin� i v p�ípad�, že to právní p�edpisy nevyžadují, 

pokud použití písemné formy nevylu�uje zákon anebo povaha právního úkonu, pop�ípad�

okolnosti, za kterých k n�mu dochází.“ Zvlášt� u nabývání movitých v�cí v obchod� není 

pot�ebná písemná forma smlouvy. 

Bezúplatné smluvní nabývání se uskute�	uje na základ� darovací smlouvy �i jiné 

smlouvy o bezúplatném p�evodu majetku. V p�ípad�, že je p�edm�tem daru nemovitost nebo 

se jedná o situaci, kdy movitá v�c není odevzdána a p�evzata p�i darování, musí mít smlouva 

písemnou formu. U nemovitostí dochází k nabytí státem v�tšinou dnem vkladu vlastnického 

práva státu do katastru nemovitostí. U darování movité v�ci je den nabytí nebo p�evzetí 

uvedený ve smlouv�. 

Darovací smlouvu m�že uzav�ít každá organiza�ní složka nebo státní organizace. Pokud není 

ve smlouv� ur�ena konkrétní organiza�ní složka nebo státní organizace, k uzav�ení je v�tšinou 

oprávn�ný Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových. Aby mohla být darovací nebo 
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jiná smlouva, jejíž p�edm�tem je nabytí nemovitosti evidující se v katastru nemovitostí �i 

p�evod majetkové ú�asti v jiné obchodní spole�nosti než akciové, platná, je vyžadováno 

schválení Ministerstva financí na základ� doložené žádosti. 

V p�ípad� movitých v�cí a akcií je jejich nabývání pln� v kompetenci p�íslušné organiza�ní 

složky a státní organizace. 

Úplatným smluvním nabývání m�že stát nabýt majetek pokud slouží k pln�ní jeho funkcí 

nebo v souvislosti se zajiš�ováním t�chto funkcí, �i k zajiš�ování ve�ejn� prosp�šných 

�inností nebo pro ú�ely podnikání. Sjednaná cena ve smlouv� musí být maximáln� do výše 

rovnající se ocen�ní ur�itého majetku podle zákona �. 151/1997 Sb., o oce	ování majetku. 

Nej�ast�ji se majetek oce	uje cenou obvyklou, což je cena, která by byla dosažena p�i prodeji 

stejného anebo podobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen�ní. 

Vyšší cenu lze sjednat pouze v p�ípad� ve�ejného zájmu a po souhlasu Ministerstva financí. 

Je zakázáno úplatné nabývání cenných papír� a majetkových ú�astí v jiných obchodních 

spole�nostech než akciových s výjimkou ministerstev, která mohou za p�edchozího souhlasu 

vlády nabývat cenné papíry ve prosp�ch státu. 

U nabývání nemovitých v�cí, byt� a nebytových prostor se uplat	uje volitelný schvalovací 

režim. P�i nabývání movitých v�cí se s žádným schvalováním nepo�ítá. Z�izovatel ur�ité 

organiza�ní složky nebo státní organizace si tedy m�že vyhradit �áste�n� nebo zcela 

schvalování t�chto smluv. P�íslušný správní ú�ad si m�že vyhradit toto právo v p�ípad�, kdy 

neexistuje z�izovatel. 

b) Nabývání jinými zp�soby 

U mimosmluvního nabývání majetku platí dva principy a to: závazky p�edchozího majitele  

na stát nep�echázejí, zástavní práva k v�cem a práv�m zanikají okamžikem p�echodu na stát. 

Typickým p�íkladem nabývání zákonem je zákon �. 541/1992 Sb., o d�lení majetku �eské 

a slovenské Federativní Republiky mezi �eskou a Slovenskou republiku a jeho p�echodu     

na �eskou republiku a Slovenskou republiku. V sou�asnosti tímto zp�sobem stát spíše 

pozbývá majetek. 
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P�i nabývání na základ� zákona stát m�že nebo spíše musí nabýt majetek. Jednou 

z možností je nabytí majetku vydržením, které se �ídí § 134 ob�anského zákoníku. Pro 

získání vlastnického práva v tomto p�ípad� je za pot�ebí, aby organiza�ní složka nebo stání 

organizace m�la v�c v držb�, �ili nakládala s ní jako se svou; šlo o oprávn�nou držbu, tedy 

daná organizace v��í, že v�c pat�í státu; a trvala nep�etržit� t�i roky u v�cí movitých a deset let 

u v�ci nemovité. 

P�i zpracování cizí v�ci na v�c novou (�ídí se § 135b ob�anského zákoníku) stát nabude 

majetek, pokud jedná v dobré ví�e a podíl státu na v�ci nové je v�tší než podíl vlastníka        

na v�ci zpracované. 

Pro v�ci ztracené, skryté (když vlastník není znám) a opušt�né platí § 135 ob�anského 

zákoníku, který �íká: ,,� Kdo najde ztracenou v�c, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li 

vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nep�ihlásí-

li se o ni vlastník do 6 m�síc� od jejího odevzdání, p�ipadá v�c do vlastnictví této obce.“ 

Dalším p�ípadem m�že být p�íklad, kdy p�edm�t bezd�vodného obohacení musí být vrácen 

tím kdo jej získal a vydán tomu, v jehož neprosp�ch byl získán. Jestliže se vlastníka nepoda�í 

nalézt, je majetek vydán státu. Bezd�vodným obohacením je majetkový prosp�ch plynoucí 

z neplatného právního úkonu, pln�ní bez právního d�vodu, z nepoctivých zdroj�. 

P�íkladem nabývání majetku na základ� zákona je i d�dictví po zem�elém, jenž nenabude 

žádný d�dic a p�ipadne státu nebo-li odúmr�. Stát odpovídá za dluhy zem�elého, které na n�j 

p�ešly spole�n� s d�dictvím a za p�im��ené náklady spojené s poh�bem do výše ceny nabytého 

majetku. 

Nabývání d�d�ním ze záv�ti je možné pokud je stát uveden v platné záv�ti jako d�dic, má 

stejná práva a povinnosti jako d�dicové    a tudíž m�že d�dictví i odmítnout. Za p�edpokladu, 

že takto odmítnuté d�dictví nezíská jiný d�dic, p�ipadne státu jako odúmr�, což je pro n�j 

výhodn�jší. 
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P�ípady nabývání rozhodnutím p�íslušného orgánu jsou velmi r�znorodé a ve v�tšin�

z nich není z�ejmé jaké organiza�ní složce �i státní organizaci p�ísluší hospoda�it s tímto 

majetkem. P�íslušným orgánem se rozumí zejména rozhodnutí soudu. 

Jde nap�íklad o p�ípad, kdy soud rozhodne o majetku z�stavitele, který se nepoda�ilo zpen�žit 

p�i na�ízené likvidaci d�dictví prodejem movitých v�cí, nemovitostí a podniku nebo              

ve ve�ejné dražb�. Majetek tedy p�ipadne státu ke dni smrti z�stavitele. 

Dnes není vylou�en ani zp�sob nabytí majetku vyvlastn�ním, avšak není typickým p�ípadem. 

Další z mnoha je situace, kdy stát získá vlastnické právo likvidací obchodní spole�nosti, 

družstva nebo jiné obchodní spole�nosti, pokud má právnická osoba jen majetek neposta�ující 

k úhrad� všech závazk�. Stát majetek získá dnem výmazu spole�nosti z obchodního 

rejst�íku.13

2.3.2 Hospoda�ení s majetkem 

Základní povinnosti p�i hospoda�ení s majetkem upravuje § 14 zákona o majetku státu. 

a) Povinnost využívat majetek ú�eln� a hospodárn� k pln�ní funkcí státu a k výkonu 

stanovených �inností je jednou z klí�ových povinností. Majetek však nesmí být využíván 

libovoln�, ale v souladu s požadavkem ú�elnosti a hospodárnosti a s cílem pln�ní funkcí státu, 

což p�edstavuje r�zná omezení v užívání majetku. 

b) Povinnost vést majetek v ú�etnictví a provád�ní jeho inventarizace 

Organiza�ní složky a státní organizace jako ú�etní jednotky musí vést záznamy o stavu           

a pohybu majetku a jiných aktiv, závazk� a jiných pasiv, nákladech a výnosech a o výsledku 

hospoda�ení po celou dobu své existence. P�i tom se �ídí zejména zákonem �. 563/1991 Sb.,   

o ú�etnictví. Ú�etní záznamy musí být v�rné a zobrazovat skute�nost finan�ní situace ú�etní 

jednotky. Ú�etnictví je vedeno v pen�žních jednotkách �eské m�ny a p�ípad se ú�tuje           

do období s nímž v�cn� a �asov� souvisí. Ú�etním obdobím se rozumí nep�etržit� po sob�

                                                
13 HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úprav�. 2010, s. 97-136. 
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jdoucích dvanáct m�síc�. Ú�etnictví m�že vést i jiná právnická �i fyzická osoba pov��ená 

ú�etní jednotkou. 

V pr�b�hu ú�tování m�že docházet k odchýlení se od skute�nosti a je t�eba porovnávat 

skute�ný stav majetku a závazk� se stavem ú�etním. K tomu slouží proces inventarizace, 

který se provádí k okamžiku sestavování �ádné nebo mimo�ádné záv�rky a má t�i fáze. 

Nejd�íve se zjiš�uje skute�ný stav majetku a závazk� na základ� fyzické nebo dokladové 

inventury a podle získaných informací se zjiš�ují inventariza�ní rozdíly. Je-li skute�ný stav 

majetku nižší než ú�etní stav, jedná se o manko a v opa�ném p�ípad� jde o p�ebytek. Poslední 

fází je vypo�ádání inventariza�ních rozdíl�, což se vyú�tuje podle zjišt�né skute�nosti jak 

k rozdílu došlo. 

c) Povinnost pe�ovat o zachování majetku a jeho údržbu, ochra	ovat majetek státu p�ed 

poškozením, zni�ením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Aby byl státní majetek zachován, 

je t�eba provád�t ur�itá opat�ení v podob� pravidelné údržby státního majetku s hlavním cílem

zpomalení fyzického opot�ebení, opravy a úpravy, fyzické ochrany, která má preventivní 

význam a zajiš�uje se bezpe�ným uložením v�ci, ochranou p�ed pov�trnostními vlivy �i 

�ádnou ostrahou. 

d) Povinnost ochrany majetku a uplat�ování všech právních prost�edk� k hájení práv 

státu jako vlastníka zahrnuje zejména ochranu vlastnického práva proti nestátním subjekt�m 

(právnickým a fyzickým osobám) p�ed neoprávn�nými zásahy. A dále povinnost v�as 

uplat	ovat právo mimo jiné na náhradu škody a právo na vydání bezd�vodného obohacení 

v �ízení p�ed soudy a jinými orgány. 

e) Povinnost pr�b�žného sledování pln�ní závazk� v��i státu a vymáhání práv státu 

Tato povinnost sleduje zda dlužníci plní své závazky �ádn� a v�as a zajiš�uje v�asné 

vymáhání práv státu, aby nedošlo k proml�ení nebo zániku t�chto práv. Jedná se hlavn�         

o nehmotný majetek a z n�ho hlavn� majetková práva zvlášt� pohledávky. Stát musí podle 

zvláštního právního p�edpisu požadovat od dlužník� úroky z prodlení a sjednané smluvní 

sankce.14

                                                
14 HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úprav�. 2010, s.145-194. 
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f) Povinnost rozhodnutí o nepot�ebnosti majetku a naložení s ním podle zákona              

o majetku státu 

Zákon o majetku § 14 odstavec 7 �íká: ,,Stane-li se majetek nepot�ebným a o nepot�ebnosti 

rozhodl písemn� vedoucí p�íslušné organiza�ní složky, pop�ípad� jím písemn� pov��ený jiný 

vedoucí zam�stnanec organiza�ní složky, naloží p�íslušná organiza�ní složka s majetkem 

zp�soby a za podmínek podle tohoto zákona. Za nepot�ebný se pro tyto ú�ely považuje 

zejména majetek, který p�esahuje pot�eby p�íslušné organiza�ní složky, anebo majetek,        

na jehož ponechání státu p�estal být ve�ejný zájem, v p�ípad� v�cí též takové v�ci, které pro 

ztrátu, pop�ípad� zastarání svých technických a funk�ních vlastností nebo pro nep�im��enou 

nákladnost provozu nemohou sloužit svému ú�elu.“ 

Prozatímní hospoda�ení s majetkem státu 

Jedná se o majetek, u kterého v okamžiku nabytí státem není z�ejmé jaké organiza�ní složce 

nebo státní organizaci p�ísluší s ním hospoda�it. Pat�í sem hlavn� p�ípady, kdy stát nenabývá 

majetek na základ� smlouvy, ale z d�vodu jiných skute�ností nap�íklad na základ� záv�ti, 

rozhodnutí p�íslušného státního orgánu, na základ� zákona. Druhým p�ípadem je majetek 

pat�ící státu u n�hož se zjistí, že s ním nikdo nehospoda�í. Taková situace je nej�ast�ji 

d�sledkem chybn� vedené evidence. 

Smyslem prozatímního hospoda�ení je zjišt�ní a sepsání daného majetku, zabezpe�ení            

a rozmíst�ní u organiza�ních složek státu, státních organizací, p�ípadn� nestátních 

právnických �i fyzických osob. Toto hospoda�ení má p�echodnou povahu a kon�í kone�ným 

naložením s majetkem podle p�íslušného zákona. P�íslušné hospoda�it s takovým majetkem 

jsou zvláštní organiza�ní složky (nap�. celní orgány, Ministerstvo životního prost�edí, územní 

finan�ní orgány) podle § 11 odstavec 1 zákona o majetku státu. V ostatních p�ípadech je 

p�íslušný Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových.15

                                                
15 PLÍVA, Stanislav. Hospoda�ení s majetkem státu. 2004, s. 45. 
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2.3.3 Nakládání s majetkem 

Nakládání s majetkem nebo-li jeho realizace se uskute�	uje zvlášt� mezi organiza�ními 

složkami navzájem a dále mezi organiza�ními složkami a fyzickými �i právnickými osobami. 

Zákon o majetku státu v § 18 stanoví doslovn� osoby, kterým nem�že p�íslušná organiza�ní 

složka p�evést  majetek vedený v operativní evidenci dle § 10. Toto omezení se vztahuje 

zejména na ú�ední osoby v souvislosti s jejich vykonávanou funkcí p�i, které mohly p�ijít do 

styku s informacemi o nabývání takového majetku státem a s jeho hospoda�ením. Jde 

nap�íklad o soudce a p�ísedící, státní zástupce, p�íslušníky Policie �eské republiky, p�ednosty 

a další zam�stnance okresních ú�ad�, starosty, zástupce starost�, tajemníky i jejich osoby 

blízké dle § 116 ob�anského zákoníku. 

a) Nakládání s majetkem mezi organiza�ními složkami 

Mezi organiza�ními složkami navzájem dochází k p�esunu p�íslušnosti hospoda�it 

s majetkem, jehož vlastník je stát. Nejedná se tedy o nakládání s majetkem v pravém slova 

smyslu. Tyto vztahy se provád�jí na základ� zápisu. Charakteristické pro zápis z�stává to,    

že p�edstavuje specifický, nesmluvní, by� na dohod� založený, majetkov� správní institut,      

u n�hož ona specifi�nost spo�ívá v tom, že je založen na souhlasném projevu v�le primárn�

organiza�ních a nikoli ve vlastním smyslu právních subjekt�.16 Dle provád�cí vyhlášky         

�. 62/2001 Sb., ve které jsou uvedeny další náležitosti zápisu a podmínky nakládání 

s majetkem, organiza�ní složky mohou hospoda�it s majetkem pouze pokud pot�ebují takový 

majetek pro zabezpe�ení výkonu své p�sobnosti nebo �innosti nebo vyžaduje-li to ve�ejný 

zájem. 

Další nástroj, který zákon uvádí je jednostranné opat�ení, jenž smí vydávat z�izovatelé 

organiza�ních složek p�i výkonu funkce z�izovatele a p�íslušné orgány Poslanecké sn�movny 

a Senátu. 

b) Nakládání s majetkem mezi organiza�ními složkami a fyzickými �i 

právnickými osobami 

Zákon o majetku státu a k n�mu provád�cí právní p�edpis stanoví, že stane-li se majetek pro 

stát nepot�ebný a neprojeví o n�j prokazateln� zájem jiná organiza�ní složka �i státní 

                                                
16 HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úprav�. 2010, s.222. 
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organizace v rámci její �innosti, p�sobnosti a ve�ejného zájmu, p�íslušná organiza�ní složka 

m�že p�evést majetek z vlastnictví státu do vlastnictví nestátního subjektu. D�je se tak 

prost�ednictvím vlastního výb�rového �ízení nebo nabídky zve�ejn�né podle povahy v�ci        

a podle místních podmínek nap�íklad v podob� spolupráce s územním samosprávným celkem, 

inzerce v regionálním i celostátním tisku, zve�ejn�ní v oborových nabídkových katalozích. 

P�evod vlastnictví se uskute�	uje na základ� smlouvy za úplatu, která je nejmén� ve výši tržní 

ceny. Bezúplatný p�evod v�ci z vlastnictví státu do vlastnictví fyzické �i právnické osoby je 

možné pouze v p�ípad�, že se tak stane ve ve�ejném zájmu, je hospodárn�jší než jiný zp�sob 

naložení s v�cí nebo tak stanoví právní p�epis.17

                                                
17 Zákon �. 219/2000 Sb., o majetku �eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 
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3 Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových 

3. 1 P�sobnost a struktura Ú�adu pro zastupování státu ve 

v�cech majetkových 

Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových (dále jen Ú�ad) byl z�ízen ke dni              

1. 7. 2002 se sídlem v Praze. Je organiza�ní složkou státu a samostatnou ú�etní jednotkou. 

Není právnickou osobou a dle zákona o majetku státu je p�íslušný hospoda�it s majetkem 

státu. ,,Jde o instituci hájící ve�ejný zájem na kvalitní právní ochran� majetku státu a           

na kvalitním hospoda�ení a nakládání s tímto majetkem.“18

Od okamžiku založení je základním p�edm�tem �innosti Ú�adu jednání v �ízení p�ed soudy, 

rozhodci nebo stálými rozhod�ími soudy, správními ú�ady a jinými orgány ve v�cech 

týkajících se majetku státu a to v p�ípadech, kdy Ú�ad vystupuje za stát jako p�íslušná 

organiza�ní složka anebo místo organiza�ních složek, kterým p�ísluší hospoda�ení 

s p�edm�tným majetkem. Dále hospoda�ení s vymezeným majetkem státu a jeho realizace, právy 

a závazky, se kterými byly d�íve p�íslušné hospoda�it okresní ú�ady, správa majetku.

V pr�b�hu let p�ibyly Ú�adu postupn� další �innosti jako nap�íklad hospoda�ení                      

s administrativními budovami po okresních ú�adech, hospoda�ení s nemovitým majetkem 

státu na silni�ních hrani�ních p�echodech, správa zajišt�ného majetku osob, proti nimž je 

vedeno trestní �ízení. 

Dalším polem p�sobnosti se po ú�innosti zákona �. 120/2004 Sb., kterým se m�nil zákon      

�. 201/2002 Sb., stalo poskytování právní pomoci obcím a m�st�m ve vymezených sporech 

týkajících se majetku. 

Ú�ad také zpracovává právní stanoviska dle žádostí organiza�ních složek státu a státních 

organizací, prozatímn� hospoda�í s majetkem státu a plní další úkoly dle zákona. 

                                                
18 HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úprav�. 2010, s. 48. 
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Ú�ad je �len�n do n�kolika samostatných odd�lení, útvar�, jenž se dále d�lí na p�íslušné 

odbory a odd�lení podle problematiky a agendy, která jim byla p�id�lena. Vykonává �innost 

prost�ednictvím územních pracoviš� p�sobících v sídlech krajských soud� (v Brn�, �eských 

Bud�jovicích, Hradci Králové, Ostrav�, Plzni, St�edních �echách, Ústí nad Labem)                

a v hlavním m�st� Praze. Mimo územní pracovišt� v Praze se každé územní pracovišt� �lení 

na tzv. odlou�ená pracovišt� se sídly ve v�tšin� velkých m�st. V roce 2013 má Ú�ad 62 

odlou�ených pracoviš� v�etn� jejich referát�. 19 V P�íloze �. 1 je zobrazena organiza�ní 

struktura Územního pracovišt�.

Vnit�ní uspo�ádání stanoví jeho organiza�ní �ád, který schvaluje ministr financí. Odborný 

dohled nad �inností Ú�adu vykonává také Ministerstvo financí. V �ele je generální �editel    

do funkce jmenovaný i odvolávaný ministrem financí.

Zam�stnancem státu za�azeným v Ú�adu se m�že stát jen bezúhonná fyzická osoba, která      

je ob�anem �R, pln� zp�sobilá k právním úkon�m. Nesmí být tedy pravomocn� odsouzena za 

úmyslný trestný �in. Samoz�ejm� musí splnit ur�ité kvalifika�ní p�edpoklady a délku praxe 

dle zákona o Ú�adu. 

Pracovn�právní vztahy zam�stnanc� se �ídí zákoníkem práce, sou�asn� však zákon                

�. 201/2002 Sb. stanoví ur�ité povinnosti a zákazy. Nap�íklad jde o povinnost zachovávat 

ml�enlivost i po skon�ení pracovního pom�ru, nesm�jí p�ijímat v souvislosti s výkonem 

zam�stnání dary �i jiné výhody, krom� t�ch, jenž jsou uvedeny v p�edpisech. Dále nemohou 

být �leny statutárních nebo kontrolních orgán� právnických osob provozujících 

podnikatelskou �innost a vykonávat podnikatelskou ani jinou výd�le�nou �innost, krom�

v�decké, pedagogické, literární apod.20

                                                
19 ÚZSVM. �innost ÚZSVM. Dostupné z: http://www.uzsvm.cz/Pusobnost-282-0-85/. 
20 PLÍVA, Stanislav. Hospoda�ení s majetkem státu. Praha: C. H. Beck Praha, 2004, s. 204-205. 
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3. 2 Právní služby Ú�adu 

Ú�ad jedná ve vymezených p�ípadech za stát v �ízení p�ed soudy, rozhod�ími orgány, 

správními ú�ady a jinými orgány ve v�cech týkajících se majetku státu místo organiza�ních 

složek státu p�íslušných s tímto majetkem hospoda�it. Tyto úkony zajiš�uje zejména odbor 

Právních služeb. Ú�ad jedná podle zákona �. 201/2002 Sb., o Ú�adu pro zastupování státu    

ve v�cech majetkových (dále jen zákon o Ú�adu). 

a) Výlu�né jednání 

Ú�ad vystupuje jménem státu místo organiza�ní složky p�íslušné hospoda�it s majetkem stát�

v �ízeních p�ed soudy, rozhod�ími orgány, správními ú�ady a jinými orgány. Dle zákona       

�. 201/2002 Sb. Ú�ad za stát jedná p�ed tuzemskými soudy a rozhod�ími orgány p�i ur�ení 

vlastnického práva u nemovité v�ci, jejíž ocen�ní p�esahuje v dob� zahájení �ízení �ástku 

25 000 000 K�. Dále u nemovité �i movité v�ci prohlášené za národní kulturní památku          

a u stavby, která je sídlem Parlamentu, prezidenta republiky, vlády, ministerstva nebo jiného 

úst�edního správního ú�adu, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu 

a Nejvyššího kontrolního ú�adu, nebo pozemku, jenž je touto stavbou zastav�ný. Dalším 

p�ípadem je jednání p�ed tuzemskými soudy a rozhod�ími orgány p�i požadavku pen�žitého 

pln�ní nad 50 000 000 K� a v obchodních v�cech 250 000 000 K�. U zahrani�ních                  

a mezinárodních soud� je to pln�ní nad 50 000 000 K� a v obchodních záležitostech 

100 000 000 K�. Jednání se vztahuje i na jednání p�ed Ústavním soudem o ústavní stížnosti, 

pokud stížnost souvisí s majetkem státu. 

Pokud žalobu nepodala p�íslušná organiza�ní složka, podává ji Ú�ad na vlastní podn�t nebo 

na základ� podn�tu Nejvyššího kontrolního ú�adu nebo Ministerstva financí ve v�cech ur�ení 

vlastnického práva státu, ur�ení neplatnosti smlouvy o p�evodu v�ci z vlastnictví státu nebo 

vydání bezd�vodného obohacení na úkor státu. Výjimky z výlu�ného jednání jsou obsaženy  

v zákon� �. 201/2002 Sb.21

                                                
21 Zákon �. 201/2002 Sb., o Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových. 
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b) Dohodnuté jednání 

Podle zákona Ú�adu se m�že tato organizace dohodnout p�íslušnou s organiza�ní složkou,    

že bude jednat v �ízení soudem, rozhod�ím orgánem, správním ú�adem nebo jiným orgánem 

ve v�ci týkající se majetku za ni s p�edpokladem, že nebudou stanoveny žádné podmínky, 

jenž by Ú�ad omezovaly v jednání. O dohod� je sepsán písemný zápis obsahující v�c týkající 

se majetku, ur�ení majetku, d�vod zahájení �ízení. Dohodu je možné sepsat p�ed zahájením 

�ízení i v jeho pr�b�hu. 

V §8 jsou p�ípady, kdy je sjednání dohody vylou�eno. D�vodem m�že být nap�íklad to,        

že se Ú�ad �ízení p�ímo ú�astní �i zákaz vyplývá z mezinárodní smlouvy.22

c) Vedlejší ú�astenství 

Zákon uvádí, že Ú�ad vstupuje jako vedlejší ú�astník jednající jménem státu do ob�anského 

soudního �ízení na základ� vlastního podn�tu nebo jiného podn�tu anebo na výzvu ú�astníka 

�ízení pokud má stát právní zájem na výsledku aktu. Neshledá-li Ú�ad výzvu �i podn�t jako 

opodstatn�né, oznámí to i v�etn� d�vodu tomu, kdo podn�t u�inil. Jednání se týkají majetku, 

se kterým hospoda�í p�íslušná státní organizace.23

d) P�ímá ú�ast v �ízení 

Ú�ad se p�ímo ú�astní �ízení v p�ípady, kdy výsledek z jednání by m�l pro stát majetkové 

d�sledky. Proces m�že být jen ve v�ci ob�anského soudního �ízení o neplatnosti smlouvy      

o p�evodu vlastnictví v�ci nebo smlouvy o p�evodu cenných papír� za p�edpokladu,              

že ú�astníkem není stát ani státní organizace. 

Návrh na zahájení �ízení podává Ú�ad z vlastního podn�tu nebo na základ� orgán� �inných 

v trestním �ízení, Komise pro cenné papíry a Ministerstva financí. Dále zákon o Ú�adu stanoví 

výjimky p�ímé ú�asti.24

                                                
22 Zákon �. 201/2002 Sb., o Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových.
23 Tamtéž. 
24 Tamtéž. 
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d) Právní stanoviska 

Ve smyslu § 13 zákona �. 201/2002 Sb. poskytuje Ú�ad odbornou pomoc organiza�ním 

složkám a státním organizacím ve významných nebo právn� složitých v�cech v podob�

písemných právních stanovisek týkajících se majetku a to bezplatn�. 

Službu poskytuje na základ� oprávn�né žádosti, kterou posuzuje územní pracovišt� v Praze 

nebo pracovišt� ur�ené Ministerstvem financí. 

e) Zastupování obcí 

Ze zákona o Ú�adu vyplívá, že tento Ú�ad m�že obci poskytovat právní pomoc spo�ívající 

v zastupování obce v �ízení p�ed soudem. Tato �innost je omezena pouze na dva p�ípady 

nárok� proti obci. Jedná se o �ízení v p�ípad� ur�ení vlastnického práva k nemovitosti nebo 

jejímu p�íslušenství, kterou obec nabyla od státu anebo nárok na vyklizení nemovitosti.  

Zastupování obce je bezplatné na základ� uzav�ené písemné dohody jejíž povinou náležitostí 

je ozna�ení majetku obce, k n�muž je v �ízení p�ed soudem uplatn�n nárok. Podle zákona      

�. 99/1963 o ob�anském soudním �ádu § 26a v �ízení, kde obec je zastoupena státem za n�jž 

vystupuje Ú�ad, p�esn�ji zam�stnanec pov��ený generálním �editelem, lze státu ud�lit pouze 

procesní plnou moc. 

Výro�ní zpráva Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových za rok 2012 uvádí, že ve 

státním rozpo�tu se finan�ní dopad na zastupování organiza�ních složek Ú�adem promítá 

v hospoda�ení organizací, které Ú�ad zastupuje. Jde o stovky milión� až miliardy K�. Úspora 

náklad� plyne i z toho, že je stát zastupován vlastními zam�stnanci nikoliv soukromými 

advokáty pracující za vysoké ceny, p�i�emž úsp�šnost v �ízení pravomocn� skon�ených v roce 

2012 je 99,87 % (m��eno hodnotou spor� v K�). 

Pouze soudní spory o majetek, s nímž je Ú�ad p�íslušný hospoda�it mají p�ímý dopad na státní 

rozpo�et, konkrétn�ji na rozpo�tovou kapitolu Ministerstva financí, kde je Ú�ad za�azen. 
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3.3 Hospoda�ení s majetkem státu 

Velmi významnou �inností Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových je správa, 

hospoda�ení a nakládání s majetkem státu. Ú�ad vykonává za stát tyto majetkové vztahy         

a vystupuje jako vlastník. Dojde-li k pochybnostem o p�íslušnosti Ú�adu hospoda�it 

s majetkem státu, odstraní je Ministerstvo financí písemným opat�ením na základ� § 9 odst. 2, 

§ 11 odst. 3 a § 20 zákona o majetku státu. U�iní tak z vlastního podn�tu nebo žádosti Ú�adu 

�i organiza�ní složky. Opat�ení nepodléhá p�ezkoumání soudem a nevztahují se na n�j 

p�edpisy o správním �ízení. 

Dle zákona o majetku vede majetek ve dvou r�zných evidencích, a to v operativní evidenci, 

kde je zobrazen nov� nabytý majetek státem (odúmr�, majetek státu propadlý v trestním 

�ízení) a majetek, o kterém se zjistí, že s ním žádný subjekt nehospoda�í (majetek dohledaný). 

Majetek se v operativní evidenci vede maximáln� po dobu dvou let a po té p�echází do ú�etní 

evidence, jenž p�edstavuje b�žné hospoda�ení. P�i p�evodu p�íslušnosti hospoda�it s majetkem 

od jiné organiza�ní složky, který se uskute�	uje zpravidla zákonem nebo rozhodnutím vlády, 

je veden v ú�etnictví od okamžiku jeho p�evzetí. 

Ú�ad pravideln� nabývá majetek a následn� s ním hospoda�í. Podle Výro�ní zprávy Ú�adu pro 

zastupování státu ve v�cech majetkových za rok 2012 p�edstavuje �innost nabývání majetku 

veliké množství práce Ú�adu a nemalé náklady, které �asto p�esahují výnos z jeho realizace. 

V celkové bilanci hospoda�ení s majetkem p�edstavují nov� nabyté položky d�ležitou úlohu. 

Nicmén� dochází k poklesu kvality evidovaného majetku. Hlavn� proto, že nemovitý majetek 

bývá �asto ve špatném technickém stavu a snáze se realizuje zajímav�jší majetek. 25

                                                
25 VAN
K, Miloslav. Výro�ní zpráva Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových za rok 2008. Praha : 

Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových, 2009, s. 6-7. 
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3.3.1 B�žné hospoda�ení s majetkem státu 

B�žné hospoda�ení s majetkem státu zahrnuje majetek pot�ebný k zajišt�ní odborných 

�inností ú�adu (provozním majetek) a majetek sloužící k pln�ní úkol� spadajících                 

do p�sobnosti Ú�adu. Jedná se zejména o majetek po zrušených okresních ú�adech, p�evedený 

majetek z Generálního �editelství cel a Agentury ochrany p�írody a krajiny.26

Majetek p�evedený z okresních ú�ad� byl  souvislosti se zrušením �innosti okresních 

ú�ad� zákonem �. 320/2002 Sb., p�eveden  ke dni 1. 1. 2013 majetek, se kterým tyto ú�ady 

hospoda�ily a který nebyl p�eveden na obce  �i kraje. P�íslušnost hospoda�it získal Ú�ad         

u nemovitého majetku, jenž se skládal asi z 250 tisíc položek v ú�etní hodnot� 15 mld. K�. 

Dále šlo o movitý majetek v hodnot� 2 mld. K�     a nehmotný ve výši 0,3 mld. K�. Tento 

p�evzatý majetek doposud p�edstavuje nejv�tší �ást na majetku, s nímž Ú�ad hospoda�í.27

,,Skute�ná hodnota majetku se zjiš�uje teprve p�i jeho realizaci; na základ� kvalifikovaného 

odhadu ze vzorku realizovaných nemovitostí lze reálnou hodnotu majetku považovat 

minimáln� za trojnásobek hodnot ú�etních. Tento odhad platí navzdory tomu, že velké 

množství majetkových položek je prakticky nerealizovatelných.“28

Majetek nabytý dle zákona �. 485/2004 Sb. ke dni 1. 1. 2005 Ú�adem v podob�

pozemk�, které se nachází na zvlášt� chrán�ných územích v lokalitách zastav�ných obcí a ke 

konci roku 2004 s nimi hospoda�ila Agentura ochrany p�írody a krajiny �R. P�ebírání 

pozemk� bylo postupné a probíhá i v roce 2013.29

V roce 2004 získal Ú�ad Majetek nabytý dle usnesení Vlády �R �. 56/2003                

od Generálního �editelství cel týkající se staveb na území 64 silni�ních hrani�ních p�echod�. 

Po vstupu �R do Schengenského prostoru byly Ú�adem odstran�ny p�ekážky, které bránily 

                                                
26 HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úprav�. 2010, s. 57. 
27 VAN
K, Miloslav. Výro�ní zpráva Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových za rok 2012. Praha : 

Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových, 2013, s. 13 
28 VAN
K, Miloslav. Výro�ní zpráva Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových za rok 2006. Praha : 

Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových, 2007, s. 9 
29 VAN
K, Miloslav. Výro�ní zpráva Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových za rok 2012. Praha : 

Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových, 2013, s. 13 – 14. 
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plynulému provozu dle Schengenského hrani�ního kodexu a posléze zapo�aly p�evody 

majetku na organiza�ní složky, kraje a obce. V p�ípad� jejich nezájmu byl majetek nabídnut 

soukromým subjekt�m. Majetek byl v letech 2008 – 2012 realizován.30

P�evodem majetku po Fondu d�tí a mládeže ode dne 1. 7. 2009 je Ú�ad p�íslušný 

hospoda�it s 49 budovami a 138 pozemky. Dále na n�j p�ešly i pohledávky v hodnot� 174 mil. 

K� a závazky v �ástce 60 mil. K�. V�tšina objekt� však byla ve špatné stavu z d�vodu 

dlouholetých právních spor� o vlastnické právo a právo užívání.31

3.3.2 Prozatímní hospoda�ení s majetkem státu 

V operativní evidenci Ú�ad hospoda�í s majetkem, u kterého p�i jeho nabytí státem není jasné, 

která organiza�ní složka je p�íslušná hospoda�it s takovým majetkem. A také je zde zahrnut 

majetek, o n�mž se zjistí, že s ním žádná organiza�ní složka ani státní organizace 

nehospoda�í. S tímto majetkem je t�eba naložit ,,kone�ným zp�sobem“32 (viz 3.3.3 Nakládání 

s majetkem a 4.1 Majetek a jeho realizace). Prozatímní hospoda�ení vykonává to územní 

pracovišt�, v jehož územním obvodu se p�edm�tný majetek nachází. Pokud nelze ur�it 

p�íslušné územní pracovišt� nebo se majetek nachází v cizin�, vykonává hospoda�ení územní 

pracovišt�, v jehož obvodu m�l poslední majitel trvalý pobyt nebo sídlo.33

Ministerstvo financí vydává ve form� tiskopis� eviden�ní pom�cky pro vedení operativní 

evidence. Jsou jimi rejst�ík podstat; jmenný index k rejst�íku podstat; seznam, popis a ocen�ní 

majetku, skladní kniha, p�ehled o pohybu klí��. Dále se samostatn� vede dokladový spis pro 

každý p�ípad uvedený v rejst�íku podstat.34

Majetek nabývaný státem podle § 10 a § 11 zákona �. 219/2000 Sb., který p�ipadl   

ve prosp�ch státu na základ� rozhodnutí soudu. První skupina zp�sob� nabývání majetku má 

n�které spole�né charakteristické znaky a to: velký po�et položek movitého majetku se 

                                                
30 VAN
K, Miloslav. Výro�ní zpráva Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových za rok 2012. Praha : 

Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových, 2013, s. 26. 
31 Tamtéž. 
32 HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úprav�. 2010, s. 57. 
33 Tamtéž. 
34 Tamtéž. 
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zanedbatelnou cenou, k p�evzetí a realizaci takového majetku je nutné vynaložit velké 

náklady a p�edstavuje administrativní zát�ž, v�tšinu v�cí likviduje podle zákona. Jedná se      

o získávání majetku jako odúmr�; v rámci trestního �ízení nabývané v�ci, které byly použity 

ke spáchání trestného �inu; movitý majetek, u kterého došlo k porušení autorských práv i v�ci 

z exeku�n� vyst�hovaných byt�, které se nepoda�ilo prodat v dražb�. 

Další skupinou majetku jsou nemovitosti nabyté po státních organizacích a státních podnicích, 

které zanikly. Jde o jednu z odborn� a �asov� nejnáro�n�jších agend v operativní evidence. 

Dále lze zmínit zvláštní skupinu majetku v podob� pozemk�, jenž jsou chybn� zapsány        

na jiný subjekt. Nej�ast�ji na bývalý Pozemkový fond �R, dnes po transformaci na Státní 

pozemkový ú�ad. Tento typ majetku je po prov��ení vrácen zp�t na listy vlastnictví Ú�adu.35

Další p�ípady nabývání majetku státem byly rozebrány v kapitole 2 v �ásti Nabývání majetku. 

Majetek bez vlastníka, dohledání neznámých vlastník� nemovitosti. Existují 

p�ípady nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka (LV �. 11000) 

nebo je vlastník zapsán v katastru bez identifikátoru. Takových nemovitostí je asi 180 tisíc. 

Anebo nemovitost není zapsána na žádném listu vlastnictví, kdy se vlastník dohledává           

ve zjednodušených evidencích �i skute�n� je majetek bez vlastníka. Tato situace p�edstavuje 

problém nejen p�i jeho nakládání. 

Ú�ad již od svého vzniku dohledává vlastníky takovýchto nemovitostí, jelikož se ukazuje,    

že asi polovina pat�í státu a zbylý majetek fyzickým nebo právnickým osobám v�etn� obcí. 

Pro ur�ování vlastnictví slouží i odstra	ování duplicitních zápis� vlastnictví v katastru 

nemovitostí. Duplicitní zápis byl zp�soben katastrálním ú�adem za situace, kdy mu bylo 

doru�eno více vlastnických listin od více osob pro jednu nemovitost. Odstra	ování duplicit 

probíhá pouze souhlasným prohlášením nebo rozhodnutím soudu. Ú�ad provádí �ešení 

duplicit prost�ednictvím svého majetkového útvaru, který nejd�íve sesbírá všechny podklady 

sv�d�ící ve prosp�ch státu. �eší duplicity také za organiza�ní složky státu a státní organizace. 

                                                
35 VAN
K, Miloslav. Výro�ní zpráva Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových za rok 2012. Praha : 

Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových, 2013, s. 10. 
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Z evidence Ú�adu vyplývá, že po�et takto zjišt�ného majetku rok od roku klesá. Od po�átku 

provád�ní této �innosti se zjistilo 2 610 duplicitních zápis� na majetku, se kterým Ú�ad 

hospoda�í. Z toho 1 186 duplicit bylo vy�ešeno souhlasným prohlášením nebo pravomocným 

rozhodnutím soudu.36

3.3.3 Nakládání s majetkem 

Ú�ad nakládá s majetkem podle zákona o majetku státu a jeho provád�cí vyhlášky �. 62/2001 

Sb., o hospoda�ení organiza�ních složek státu a státních organizací s majetkem státu.  

Nakládáním s majetkem se rozumí nejen b�žné hospoda�ení, správa a údržba, ale i realizace 

majetku v podob� p�evod� majetku ve prosp�ch jiných organiza�ních složek státu, smluv       

o bezúplatném p�evodu ve prosp�ch fyzických a právnických osob, kupních smluv, nájmu 

nebo výp�j�ky.37

Aby mohl být majetek p�eveden, je t�eba dohledat všechny nabývací tituly státu, majetek 

musí být tzv. prolustrován, aby bylo možné vylou�it restitu�ní nároky t�etích osob                  

a privatizaci. Další podmínkou je jeho nepot�ebnost pro Ú�ad a zjišt�ní zájmu ostatních 

organiza�ních složek státu. Za spln�ní t�chto podmínek m�že být majetek realizován            

ve prosp�ch nestátních subjekt� finan�n� nejvýhodn�jším zp�sobem pro stát anebo 

bezúplatn� na kraje a obce a ostatní nestátní subjekty ve ve�ejném zájmu. P�i posuzování 

ve�ejného zájmu u bezúplatného p�evodu majetku na fyzické a právnické osoby není d�ležité, 

jestli p�ípadný nabyvatel je �i není podnikatelem, nýbrž obsah a opodstatn�nost ve�ejného 

zájmu. 38

                                                
36 VAN
K, Miloslav. Výro�ní zpráva Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových za rok 2012. Praha : 

Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových, 2013, s. 11 – 12. 
37 VAN
K, Miloslav. Výro�ní zpráva Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových za rok 2006. Praha : 

Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových, 2007, s. 11. 
38 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.6.2005, sp. zn. 33 Odo 489/2004. 
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4 Zhodnocení organizace správy majetku státu               

v podmínkách Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech 

majetkových 

4.1 Majetek a jeho realizace 

Pojem realizace majetku znamená tzv. kone�né naložení s majetkem v evidenci Ú�adu, 

kterým hospoda�ení s p�edm�tným majetkem kon�í. V�tšinou je realizován majetek 

v operativní evidenci, nicmén� Ú�ad tímto zp�sobem nakládá i s majetkem v evidenci ú�etní, 

kdy se jedná zvlášt� o nepot�ebný majetek. P�i realizaci majetku se Ú�ad �ídí vyhláškou 

Ministerstva financí �. 62/2001 Sb. a postupuje takto: 

1) bezodkladn� se p�evede majetek, u kterého to jeho zvláštní povaha vyžaduje,                

na specializovanou organiza�ní složku pro její b�žné hospoda�ení nebo na organiza�ní 

složku �i státní instituci, která daný majetek pot�ebuje pro výkon své p�sobnosti            

a �innosti, 

2) pokud z výše uvedených d�vodu anebo ve ve�ejném zájmu pot�ebuje majetek sám Ú�ad, 

který s tímto majetkem dosud hospoda�il, m�že si jej ponechat, 

3) dále majetek nabídne ostatním organiza�ním složkám a státním organizacím a v p�ípad�

pot�eby k jejich �innosti jej na instituci p�evede, 

4) jestliže o majetek neprojeví zájem, nabídne ho Ú�ad do vlastnictví nestátních 

právnických nebo fyzických osob bu� bezplatn� v p�ípad� ve�ejného zájmu anebo se 

p�evod uskute�ní kupní smlouvu po provedení výb�rového �ízení, kde vyhrává nejvyšší 

nabídka, 

5) když o majetek nikdo neprojeví zájem, jeho cena se sníží a následn� je možné ji upravit 

ješt� jednou, 

6) nepoda�í-li se majetek realizovat ve výb�rovém �ízení, bude s ním Ú�ad hospoda�it jako 

s nadbyte�ným a pokusí se najít jiné zp�soby jeho využití, 

7) v p�ípad� stavby ve špatném technickém stavu, jejíž údržba �i rekonstrukce jsou 

neekonomické, nechá Ú�ad na své náklady odstranit nebo bezcennou movitou v�c podle 
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zvláštních právních p�edpis� zlikviduje.39 Blíže viz také zákon o majetku státu a jeho 

provád�cí vyhláška. 

P�evod nepot�ebného majetku na jiné subjekty je jedním z p�edních cíl� Ú�adu, což se mu 

z dlouhodobého hlediska da�í. Ú�ad pravideln� nabývá majetek, který je však z velké �ásti pro 

stát nepot�ebný, a tudíž dochází k jeho realizaci. Celkový stav majetku je tedy trvale klesající 

jak napovídá i následující tabulka. Celkový meziro�ní úbytek majetku p�edstavuje rozdíl 

realizovaných položek a nov� nabytého majetku. 

Tab. 4.1 Vývoj celkového stavu majetku za období 2010 - 2012 

2010 2011 2012 

Majetek ÚZSVM Po�et 

položek 

Cena 

v mil. K�

Po�et 

položek 

Cena 

v mil. K�

Po�et 

položek 

Cena 

v mil. K�

Nemovitý majetek 165 199 12 652 157 011 11 634 146 278 10 635

Movitý majetek 144 491 1 855 138 321 1 843 137 329 2 059

Finan�ní majetek 1 016 176 1 134 171 1 225 192

Majetek celkem 310 626 14 683 296 466 13 648 284 832 12 886

Zdroj: Oficiální webové stránky ÚZSVM, vlastní zpracování. 

V Tab. 4.1 ve skupin� nemovitého majetku jsou zahrnuty budovy, byty, nebytové prostory 

stavby, ostatní nemovitosti, pozemky a ve skupin� finan�ního majetku jsou cenné papíry, 

majetkové ú�asti, ostatní dlouhodobý finan�ní majetek. 

Trvale klesající trend celkového stavu majetku, s nímž je Ú�ad p�íslušný hospoda�it lépe 

znázor	uje Obr. 4.1, ve kterém je uveden celkový po�et položek nemovitého, movitého          

a finan�ního majetku za období 2008 – 2012. 

                                                
39 STROUHAL, Marek. Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových. 2009/2010. Bakalá�ská práce. 

Masarykova univerzita, Fakulta právnická, Katedra správní v�dy a správního práva. 
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Obr. 4.1 Vývoj stavu majetku za období 2008 - 2012 
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Zdroj: Oficiální webové stránky ÚZSVM, vlastní zpracování. 

Tém�� polovina z celkového po�tu položek je tvo�ena nemovitým majetkem. Jedná se 

�áste�n� o kancelá�ské budovy využívané pro vlastní �innost a významný je i podíl 

administrativních budov, které využívají na základ� výp�j�ky jiné organiza�ní složky státu �i 

kraje a obce. Nov� nabývaný nemovitý majetek odúmrtí �i propadnutím v�ci je z pravidla 

realizován v rámci n�kolika m�síc� od jeho nabytí, tudíž stav ke konci roku p�edstavuje asi 

jen t�etinu položek zachycených v operativní evidenci b�hem celého roku.40

Následující Obr. 4.2 ukazuje pom�r mezi úplatnými a bezúplatnými p�evody movitého 

majetku a také jeho likvidaci, která sebou nese pouze náklady. Celková realizace tohoto 

majetku v roce 2012 byla v hodnot� 88, 2 mil. K�. Hodnota úplatného p�evodu byla jen 6,1 

mil. K� oproti likvidaci, tedy nákladech ve výši 19,5 mil. K�. Skoro t�i �tvrt� majetku v jeho 

hodnot� bylo realizováno bezúplatn�. 

                                                
40 ÚZSVM. Archiv. Dostupné z: http://www.uzsvm.cz/archiv-278-0-85/. 
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Obr. 4.2 Pom�r realizace movitého majetku v roce 2012 

Zdroj: Oficiální webové stránky ÚZSVM, vlastní zpracování. 

Po�ty bezúplatných a úplatných p�evod� nemovitého majetku a jejich vývoj za období     

2008 – 2012 zachycuje další Obr. 4.3. 

Obr. 4.3 Realizace nemovitého majetku v letech 2008 – 2012 

Zdroj: Oficiální webové stránky ÚZSVM, vlastní zpracování. 

Jak je z Obr. 4.3 patrné, v roce 2010 došlo k zastavení r�stu po�tu realizovaných nemovitostí      

a zárove	 k poklesu, který trvá do konce sledovaného období, tedy do konce roku 2012. 

V posledním roce 2012 bylo realizováno celkem 34 701 nemovitostí, z toho 27 249 bylo 

p�evedeno bezúplatn� a zhruba �ty�ikrát mén� nemovitostí bylo realizováno úplatn� a výše 
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p�íjm� z prodeje �inila 900 mil. K�. V P�íloze �. 2 jsou v tabulce zachyceny subjekty, jenž 

v roce 2012 získaly bezúplatn� majetek a se�azeni podle eviden�ní hodnoty nabytého 

majetku. Jedná se hlavn� o územní samosprávné celky, organiza�ní složky státu a další státní 

instituce. 

Dle informací Ú�adu jsou p�etrvávajícím problémem realizace majetku neukon�ené restitu�ní 

a jiné soudní spory, nevyjasn�nost nabývacích titul�, nedo�ešené církevní restituce a další 

p�ekážky, které sám nem�že ovlivnit. Rovn�ž d�vodem klesajícího po�tu bezúplatných 

p�evod� je zdlouhavý proces schvalování p�i nabývání nemovitostí obcemi i kraji a také 

menší zájem územních samosprávných celk�. Je logické, že realizace se da�í u zajímav�jšího 

majetku, a tudíž dochází ke zhoršování kvality majetkového portfolia, což vede práv�

k poklesu p�evod� majetku a snižování výnos�. Existuje však mnoho vliv�, které tuto situaci 

ovliv	ují. V posledních letech je to zejména ekonomická krize.41

4.1.1 Zvláštní druhy majetku 

Ú�ad má ve svém majetkovém portfoliu opravdu veliké množství r�zných druh� majetku, 

které podle jeho specifických vlastností i podle p�íslušného zákona �adí do skupin. S t�mito 

skupinami pak r�zn� nakládá. V následujícím textu je zmín�no n�kolik vybraných druh�

majetku. 

Majetek církví Ú�ad p�evád�l jen v p�ípad� ve�ejného zájmu nebo naléhavé údržby 

s výslovným souhlasem p�íslušné církve, i když mu p�evody zákon nezakazoval z d�vodu 

nedo�ešených vztah� státu a církví. Od 1. 1. 2013 stanovil pravidla nový zákon                      

�. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spole�nostmi, který      

v § 13 zakazuje jakékoliv p�evody �i p�enechání užívání do 31. 12. 2014. 

Nemovité kulturní památky tvo�í jen 0,2% nemovitostí v majetku Ú�adu, p�esto jsou 

náro�né na údržbu a zajišt�ní chodu. Do konce roku 2012 došlo k p�evodu celkem 224 

objekt� tvo�ících 710 nemovitostí. Jednalo se zejména o bezúplatné p�evody na územní 

                                                
41 ÚZSVM. Archiv. Dostupné z: http://www.uzsvm.cz/archiv-278-0-85/. 
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samosprávné celky nebo církve a sdružení. Následující Obr. 4.4 zachycuje po�ty 

realizovaných objekt� kulturních památek od roku 2008. 

Obr. 4.4 Po�et realizovaných kulturních památek za období 2008 - 2012 
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 Zdroj: Oficiální webové stránky ÚZSVM, vlastní zpracování. 

Majetek s ekologickými zát�žemi. P�i hospoda�ení s majetkem Ú�ad v�nuje pozornost          

i ochran� životního prost�edí. Zajiš�uje odstra	ování ekologických zát�ží, které by m�ly vliv 

na využití majetku, životní prost�edí �i zdraví. V souvislosti s touto �inností byly v roce 2008 

a 2009 náklady Ú�adu p�es 1 mil. K� za každý rok, v roce 2010 se �ástka pohybovala ve výši 

0,75 mil. K� a za roky 2011, 2012 dohromady náklady ve výši 0,25 mil. K�. V otázkách 

ochrany životního prost�edí se pracovišt� Ú�adu �ídí vnit�ními p�edpisy, které zohled	ují také 

ekonomickou stránku. �eší nap�íklad t�íd�ní odpad� v souladu s Plánem odpadového 

hospodá�ství Ú�adu, up�ednost	uje se recyklace a zp�tný odb�r použitých výrobk� p�ed 

likvidací odpad�. Dále vynakládá náklady na školení zam�stnanc� v této oblasti. 

Na Majetek v privatizaci Ú�ad zpracovává zakladatelský privatiza�ní projekt a další postup 

zajiš�uje ur�ený odbor Ministerstva financí. P�íjmy z prodeje majetku jdou do p�íjm�

Ministerstva financí avšak náklady na zpracování projekt� a správu majetku jsou nákladem 

Ú�adu. V roce 2012 byl p�íjem z tohoto majetku 15 030 120 K�. 

Majetek užívaný bez právního d�vodu nebo-li bezesmluvní užívání vzniká v souvislosti 

s nabýváním majetku zejména odúmrtí, dohledáním majetku s nímž nikdo nehospoda�í, 
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odstra	ováním zjednodušených evidencí. Pokud Ú�ad takový p�ípad zjistí, snaží se dohledat 

oprávn�ného vlastníka a vy�ešit vztah uzav�ením smlouvy �i v ojedin�lých p�ípadech 

vyklizením nemovitosti. Toto je sledováno od roku 2008 a ve v�tšin� p�ípad� se da�í 

bezesmluvní vztah vy�ešit. P�ípadné spory �eší soud. Za sledované období 2008 – 2012 bylo 

zjišt�no 27 419 p�ípad� a z nich vy�ešeno 26 076. 

P�evody majetku obdobného právního režimu. Do této skupiny za�adil Ú�ad majetek 

s podobným charakterem a právními podmínky za ú�elem rychlejší realizace nepot�ebného 

majetku hlavn� formou bezúplatného p�evodu na jiné státní instituce nebo kraje a obce. 

Agenda nep�ináší Ú�adu žádný p�íjem, ale p�ispívá k ú�eln�jšímu a hospodárn�jšímu využití 

majetku, který je používán pro ve�ejné ú�ely. Jedná se o pozemky pod komunikacemi 

p�evád�né podle zákonu vlastníku silnice a to bu� �editelství silnic a dálnic nebo kraj�m. 

Dále sem pat�í vodní plochy, lesní pozemky a zem�d�lská p�da náležející do správy bývalého 

Pozemkového fondu �R dosud nep�epsané v katastru nemovitostí. �asto vlastník podle 

zákona však majetek odmítá p�evzít nebo z jeho strany je proces p�evodu zdlouhavý z d�vodu 

administrativy. 

Na konci roku 2012 Ú�ad evidoval celkem 5 756 pozemk� pod komunikacemi. B�hem tohoto 

roku bylo realizováno 1 205 parcel, ale eviden�ní stav poklesl pouze o 322 pozemk� zejména 

z d�vodu, že Ú�ad trvale nabývá nové pozemky druhu dálnice a silnice. Následující Obr. 4.5 

znázor	uje vývoj po�tu realizovaných p�evod� pozemk� pod komunikacemi.42

                                                
42 ÚZSVM. Archiv. Dostupné z: http://www.uzsvm.cz/archiv-278-0-85/. 
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Obr. 4.5 Realizace pozemk� pod komunikacemi v období 2008 - 2012 
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4.2 Centrální registr administrativních budov – CRAB 

V roce 2006 prob�hlo poslední dostupné dotazníkové šet�ení Vládní disloka�ní komise, jehož 

úkolem bylo zjistit tehdejší stav po�tu budov, zam�stnanc�, náklad� a p�íjm�. Výsledky 

ukázaly, že asi 162 tisíc zam�stnanc� státních institucí bylo rozmíst�no ve 4 800 budovách 

(71 % budov ve vlastnictví státu, 29 % ve vlastnictví nestátních subjekt�) o celkové 

kancelá�ské ploše 2,5 milion� metr� �tvere�ních. Ro�ní náklady státu na provoz p�esáhly 4,3 

miliardy K� a ro�ní nájemné za nestátní prostory p�evyšovalo 684 milion� K�. 

Vznik projektu CRAB je spojen s kv�tnem 2008, kdy byl usnesením Vlády �R                      

�. 536 schválen zám�r, jenž p�edložil Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových. Ten 

m�l za cíl zavedení centralizované evidence nemovitého majetku státu se zapojením 

jednotlivých státních institucí do spole�ného registru. V �ervnu 2009 došlo k up�esn�ní 

projektu jako centrálního registru administrativních budov v majetku státu v�etn�

souvisejících pozemk� a staveb a prostor nestátních budov, v nichž se nacházejí státní 

instituce. Vznikla studie proveditelnosti, která podrobn� �ešila výchozí stav, d�vod realizace 

projektu, jeho pot�ebnost, ekonomické zhodnocení v�etn� návratnosti vynaložených zdroj�. 
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Studie byla v lednu 2010 spolu se žádostí o dotaci z fond� EU p�edložena a projekt byl 

zahájen v listopadu 2010. Projekt byl dokon�en v �íjnu 2012 a v listopadu 2012 systém za�ali 

b�žn� využívat registrovaní uživatelé. V p�íloze �. 3 je zobrazeno logo CRAB. 

Cíle projektu: 

• evidence administrativních budov s státu v jednom systému, 

• p�ehled o volných a využitelných plochách, 

• optimalizace rozmíst�ní státních institucí a jejich zam�stnanc�, 

• minimalizace vynakládání finan�ních prost�edk� na nepot�ebné budovy a prostory, 

• jednotné místo pro elektronickou nabídku nepot�ebných nemovitostí v rámci státu, 

• jednotné místo pro p�ehlednou nabídku majetku ur�eného k realizaci široké ve�ejnosti. 

Do projektu se zapojila celá �ada státních institucí: Ministerstvo kultury; Ministerstvo vnitra; 

Policejní prezidium; Ministerstvo životního prost�edí; Ministerstvo spravedlnosti; Generální 

�editelství cel; Generální finan�ní �editelství; Ministerstvo práce a sociálních v�cí; 

Ministerstvo pr�myslu a obchodu; Ministerstvo zahrani�ních v�cí; Ministerstvo školství, 

mládeže a t�lovýchovy; Státní ú�ad inspekce práce. 

CRAB eviduje na celorepublikové úrovni administrativní budovy státu v�etn� dalšího 

p�íslušenství (pozemky a další stavby – garáže, sklady), které s touto budovou tvo�í celek. Je 

tedy ur�en p�edevším pro státní instituce, které mají p�ehled o základních popisných datech   

o objektech, informace o nákladech na provoz a údržbu nemovitostí, o mí�e jejich využití, 

o rozmíst�ní státních institucí, tak aby mohly tyto objekty být využívány co nejefektivn�ji. 

Další d�ležitou funkcí je využití dat pro rozhodování vlády a zmocn�ných orgán� – Vládní 

disloka�ní komise a Regionálních disloka�ních komisí. Evidence je provázána se státními 

registry, zvlášt� registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN),                         

a z ekonomického hlediska je napojena také na informa�ní systém státní pokladny. Státní 

instituce, jenž nevlastní žádný informa�ní systém budov, mohou použít CRAB jako výchozí. 

Ostatní se na n�j mohou napojit a využít možnosti automatické aktualizace údaj�. S tímto 

portálem by m�lo být snadn�jší �ídit p�íjmy a náklady. O�ekává se, že v porovnání se situací 

p�ed registrem, p�inese tento projekt finan�ní úsporu v �ádu desítek milión� K� ro�n�.  
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Vlastní evidence dat je v systému rozd�lena do skupin: 

• evidence majetku – základní informace o nemovitém majetku, geografická a katastrální 

data, 

• evidence právních vztah� s vazbou na objekt – záznamy o nájemních                          

a dodavatelských smlouvách s fyzickými osobami a ekonomickými subjekty vztahující 

se k danému objektu, 

• ekonomické údaje – p�íjmy a výdaje spojené s objektem (p�íjmy z nájmu, provozní 

výdaje, investi�ní akce, technická zhodnocení, výdaje na opravy), 

• URD (usnesení, rozhodnutí, doporu�ení) - evidence doporu�ení a rozhodnutí 

Regionálních disloka�ních komisí, Vládní disloka�ní komise a usnesení Vlády 

v souvislosti s dislokacemi, 

• požadavky na dislokaci – možnost zadání požadavku na rozmíst�ní svých zam�stnanc�

do objekt� v majetku státu, 

• reporty – umož	uje získat výstupy dat ze systému a sledovat tak ur�itý vývoj v �ase. 

Registr byl spolufinancován z Integrovaného opera�ního programu, který pokryl 85% 

finan�ních náklad� a zbývající �ást byla hrazena z rozpo�tu Ú�adu. Celková cena projektu 

�iní 255 mil. K�. Ú�ad vykonává úkoly správce a provozuje CRAB. 

Od 1. 7. 2013 nabude ú�innosti usnesení Vlády �R �. 954 ze dne 20. 12. 2012 o zavedení 

povinné evidence administrativních budov a souvisejících nemovitostí pro ministerstva, 

ostatní úst�ední orgány státní správy, organiza�ní složky státu a státní organizace.43

                                                
43 CRAB. Portál CRAB. Dostupné z: http://crab.uzsvm.cz/. 
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5 Záv�r 

P�edm�tem bakalá�ské práce byla problematika správy majetku státu, která byla blíže 

specifikována v podmínkách Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových. Bakalá�ská 

práce sm��ovala k dosažení cíle, jenž byl formulován v úvodu: ,,Cílem bakalá�ské práce je 

charakterizovat majetek  státu a jeho správu prost�ednictvím Ú�adu pro zastupování státu ve 

v�cech majetkových za období 2008 – 2012.“ 

Ve druhé kapitole této práce byla charakterizována problematika správy majetku státu, která 

se �ídí p�íslušnými zákony, zejména zákonem �. 219/2000 Sb., o majetku �eské republiky      

a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Byl zde vymezen 

vztah mezi státem a vlastnictvím, definován pojem vlastnictví, majetek státu a stát. Stát jako 

vlastník v rámci rovného postavení s jinými vlastníky má všechna vlastnická oprávn�ní, ale    

i stejná omezování jako vlastníci jiní. Avšak zákon m�že stanovit, který majetek nezbytný     

k zabezpe�ování pot�eb celé spole�nosti, rozvoje národního hospodá�ství, m�že být jen        

ve vlastnictví státu. Dále se kapitola zabývá vykonavateli majetkových práv státu jimiž jsou 

organiza�ní složky státu, státní organizace, které se dále d�lí na státní p�ísp�vkové organizace, 

státní podniky a v neposlední �ad� Státní pozemkový ú�ad (bývalý Pozemkový fond �R). Je 

zde �ešen jejich vznik, založení, p�sobnost i zánik. Stát neustále obnovuje sv�j majetek, 

jelikož dochází k jeho opot�ebování. Nabývá jej r�znými zp�soby, nej�ast�ji na základ�

smlouvy. S tímto majetkem pak hospoda�í prost�ednictvím svých vykonavatel� a musí se p�i 

tom �ídit ur�itými pravidly a povinnostmi mezi které nap�íklad pat�í využívat majetek ú�eln�

a hospodárn�, vést jej v ú�etnictví, udržovat a ochra	ovat ho atd. S nabytým majetkem pak 

r�zn� nakládá. M�že docházet k p�evodu p�íslušnosti hospoda�it s tímto majetkem mezi 

organiza�ními složkami navzájem nebo mezi organiza�ními složkami a fyzickými �i 

právnickými osobami.  

Na za�átku t�etí kapitoly je charakterizován Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech 

majetkových. Ú�ad je �len�n do n�kolika samostatných odd�lení, útvar�, jenž se dále d�lí na 

p�íslušné odbory a odd�lení podle problematiky a agendy, která jim byla p�id�lena                  

a vykonává �innost prost�ednictvím územních pracoviš� p�sobících v sídlech krajských 

soud�. Tento Ú�ad se sídlem v Praze jedná v �ízeních p�ed soudy, rozhodci nebo stálými 

rozhod�ími soudy, správními ú�ady a jinými orgány ve v�cech týkajících se majetku státu       
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a to v p�ípadech, kdy Ú�ad vystupuje za stát jako p�íslušná organiza�ní složka anebo místo 

organiza�ních složek, kterým p�ísluší hospoda�ení s p�edm�tným majetkem. Velmi 

významnou �inností Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových je správa, 

hospoda�ení a nakládání s majetkem státu. Ú�ad vede majetek v operativní evidenci, kde je 

zobrazen nov� nabytý majetek státem a majetek, o kterém se zjistí, že s ním žádný subjekt 

nehospoda�í. A v ú�etní evidenci, která p�edstavuje b�žné hospoda�ení. Pokud je majetek pro 

Ú�ad nepot�ebný, m�že jej p�evád�t ve prosp�ch jiných organiza�ních složek státu, dále 

v podob� smluv o bezúplatném p�evodu ve prosp�ch fyzických a právnických osob, kupních 

smluv, nájmu nebo výp�j�ky. 

Ve �tvrté kapitole je zhodnocena organizace správy majetku státu v podmínkách Ú�adu. 

Rozebírá se zde zejména jeho realizace na další subjekty, tedy jeho kone�né naložení 

v evidenci Ú�adu a p�i tom se samoz�ejm� �ídí p�íslušnou legislativou. Prioritn� se majetek 

nabídne organiza�ní složce, která jej pot�ebuje pro výkon své �innosti nebo si ho m�že 

ponechat sám Ú�ad, jestliže má k tomu pat�i�né d�vody. Následn� se nabízí ostatním 

organiza�ním složkám a státním organizacím. Pokud neprojeví zájem, m�že se majetek 

p�evést na právnické nebo fyzické osoby. Nepoda�í-li se majetek realizovat a je v takovém 

špatném stavu, že by jeho údržba byla neekonomická, m�že ho Ú�ad zlikvidovat. 

P�evod nepot�ebného majetku na jiné subjekty je jedním z p�edních cíl� Ú�adu, což se mu 

z dlouhodobého hlediska da�í. Ú�ad pravideln� nabývá majetek, který je však z velké �ásti pro 

stát nepot�ebný, a tudíž dochází k jeho realizaci. Nicmén� dochází k poklesu kvality 

evidovaného majetku. Hlavn� proto, že nemovitý majetek bývá �asto ve špatném technickém 

stavu a snáze se realizuje zajímav�jší majetek. Celkový stav majetku za sledované období 

2008 – 2012 je tedy trvale klesající. Tém�� polovinu z celkového po�tu položek v evidenci 

Ú�adu tvo�í nemovitý majetek a to �áste�n� v podob� administrativních budov využívaných 

pro vlastní ú�ely nebo využívané na základ� výp�j�ky jinými organiza�ními složkami státu �i 

kraji a obcemi. V roce 2012 Ú�ad realizoval majetek v hodnot� 88, 2 mil. K� avšak z toho 

71% bezúplatn� a jen 7% úplatn�. Zbývající �ást 19,5% majetku byla zlikvidována. U nejv�tší 

skupiny majetku Ú�adu, tedy nemovitého majetku, bylo v roce 2012 realizováno celkem 

34 704 nemovitostí a z toho 27 249 bylo p�evedeno bezúplatn�. Výše p�íjm� z úplatného 

p�evodu �inila 900 mil. K�. V roce 2010 došlo k zastavení r�stu po�tu realizovaných 

nemovitostí a následující období Ú�ad zaznamenal spíše pokles po�tu p�evod�. Tento trend 

trvá do sledovaného období do konce roku 2012. Krom� problému zhoršení kvality 



 - 44 -

majetkového portfolia, který vede práv� k poklesu p�evod� majetku a snižování výnos�, se 

Ú�ad potýká s celou �adou potíží a vliv�, jenž ovliv	ují realizaci majetku. Jedná se nap�íklad 

o neukon�ené restitu�ní a jiné soudní spory, nevyjasn�nost nabývacích titul�, nedo�ešené 

církevní restituce. V posledních letech je problémem i ekonomická krize. 

Ú�ad má ve svém majetkovém portfoliu opravdu veliké množství r�zných druh� majetku  

a s t�mito skupinami pak r�zn� nakládá. Je možné zmínit majetek církví, nemovité kulturní 

památky �i majetek v privatizaci. 

Pro získání p�ehledu o administrativních budovách státu, jejich základních popisných datech, 

informacích o nákladech na provoz a údržbu nemovitostí, o mí�e jejich využití, o rozmíst�ní 

státních institucí vznikl projekt CRAB neboli centrální registr administrativních budov. Jedná 

se o centralizovanou evidenci administrativních budov v majetku státu v�etn� souvisejících 

pozemk� a staveb a prostor nestátních budov, v nichž se nacházejí státní instituce. Tento 

projekt disponuje širokou škálou funkcí a slouží nejen pro státní instituce, ale i pro širokou 

ve�ejnost, která tak získá p�ehled o nabídce majetku ur�eného k realizaci. O�ekává se,            

že v porovnání se situací p�ed registrem, p�inese tento projekt finan�ní úsporu v �ádu desítek 

milión� K� ro�n�. 
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P�ÍLOHA �. 1 Organiza�ní struktura územního pracovišt�

Zdroj Oficiální webové stránky ÚZSVM, vlastní zpracování.

�editel ÚP

odbor Hospodá�sko správní

od. Hospoda�ení s majetkem 

Odbor Právních služeb

Personální odd�lení Kontrola a bezpe�nostní 

Odlou�ené pracovišt�

Finan�ní odd�lení 

odd�lení Hospodá�ské správy 

odd�lení Informatiky 

referát 

Hosp. s maj. v operativní evidenci 

Hospoda�ení s maj. v ú�etnictví 

referát 

odd�lení Právního jednání a auditu 

odd�lení Pohledávek a IBV 

odd�lení Hospodá�ské správy 

odd�lení Hospoda�ení s majetkem 

referát 
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P�ÍLOHA �. 2 Bezúplatné p�evody v roce 2012 podle celkové hodnoty majetku 

Subjekt Po�et položek Eviden�ní hodnota v K�

Generální finan�ní �editelství 22 101 222 499

M�sto Pelh�imov 4 77 086 903

Statutární m�sto �eské Bud�jovice 66 46 468 277

Pozemkový fond 3 207 45 045 077

Statutární m�sto Brno 188 35 868 127

Lesy �R 2 364 33 406 678

Plze	ský kraj 339 29 927 754

Jihomoravský kraj 119 25 747 490

Hlavní m�sto Praha 13 20 472 640

Generální inspekce bezpe�nostních sbor� 7 20 091 340 

Ministerstvo financí �R 115 17 741 104 

Statutární m�sto Opava 44 15 365 112 

Statutární m�sto Jablonec nad Nisou 10 15 246 899 

Jednotlivá Povodí �ek, státní podniky souhrnn� 1 916 14 803 302 

�editelství silnic a dálnic �R 274 12 559 700 

Moravskoslezský kraj 9 11 113 748 

Ú�ad práce �R 2 10 648 281 

Ministerstvo vnitra �R 9 10 045 017 

Zdroj: Oficiální webové stránky ÚZSVM, vlastní zpracování. 
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P�ÍLOHA �. 3 Logo CRAB 

Zdroj: Oficiální webové stránky ÚZSVM.


