
Nedostatečně identifikova n í vlastn íci



POVINNOSTI KAZDEHO VLASTNIKA NEMOVITOSTI JE UDRZOVAT UDAJE
v KATAsTRU NEMovlTosTív souLADu sE sKuTEČNo5Tí.

Ú ad pro zastupování státu ve věcech majetkov1ich (ÚzsVM) do konce ľoku 2021

pomohl dohledat spľávné majitele u 43 782 položek zapsan ch na nedostatečně

identifi kované vlastn íky.

Nejčastějším v1isledkem šet ení je zahájení dědického ízení (60 o/o p ípad ).

Na konci roku 2o23 uběhne lh ta daná nov m občansk1łm zákoníkem a tzv.

bezpľizoľní majetek p ejde na stát.
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VáŽení čtená i,

katastĺ nemovitostĺ slouží lrejen pot ebám státu, ale p edevšírn vlastníkrjm nemovĺtostí. Bohużel stále obsahuje
adu chyb, které v drtivé většině vznikly v dobách minulého reŽĺrnu. Kvťlli tomu dnes exĺstuje mnoho

nemovitostí, u nĺchŽ bud'nenÍ zapsan Žádn1i vlastník, nebo u ně1 některi7 z podstatn1ich ridajŮ chybí-

Velkou většinu těchto nemovitostí tvo í pozemky. Největśí podíl v současné době zaujímá orná pŮda a lesnĺ
pozemky, nejniŽší pak chmelnice. V seznamech lze nalézt i rodinrĺé nebo bytové domy, chaty a garáże.
Na pozemcích s nejasn1im vlastníkem je obtíŽné stavět vodovody, kanalizaci, cyklostezky a další podobné
ve ejně prospěšné stavby.

Navzdory časově i odborně náročné práci jsme mimo ádně spěšní v čištění katastru nemovĺtostĺ od nemovitostĺ
s nedostatečně identifikovan mi vlastníky. Úzce spolupracujeme se subjekty místní samosprávy, zejmena
na Úseku evidence obyvatel a spráVy matrĺk, i státní správy, nap ĺklad se státními okresními archivy. Celkové
jsme ke konci roku 2021 zahájili šet ení u 79 367 nemovitostĺ zapsan ch na nedostatečně identĺfikované
vlastníky, z z toho se jĺž 43 782 poda ilo uspěšně vy ešit. Nejčastějším v sledkem šet ení bylo podání podnětu
k obnovení dědického rízení. Pomáháme tak nejen občan m dohledat majetek, o kterém v bec nevěděli,
ale také nap íklad obcím, které mohou na p eveden ch nemovitostech rozv et potrebnou iníĺastrukturu
či budovat volnočasové areály pro své občany.

Úzsvĺvt ve spolupráci s Česk m rj adem zeměmě ick m a katastrálním dvakrát ročně zve ej uje seznam
těchto nedostateČně identifikovan ch vlastník na sv)ich webov ch stránkách www.uzsvm.cz. DoporuČu1i
Vám proto, abyste se do tohoto seznamu podívali, zda náhodou Vám nebo Vašim p edkrim nepatŕí nějaká
nemovitost.

Kate ina Aľajmu
generální editelka Úzsvĺtł
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Co znamená pojem nedostatečně identifikovan vIastník?

Nedostatečně identifikované vlastníky (NlV) nemovitostí lze rozdělit do několika kategorĺí
dle mnoŽství informací, které jsou o vlastnících známy.

N EDOSTATEČN Ě l lENTl Fl KOVAN Ĺ VLASTN ĹCl

V Ý

V katastru nemovitostí
chybío vlastníkovi

jakákoliv informace.

U těchto osob chybídrjleŽité
informace k jejich jednoznačné

identifi kaci jako nap íklad
datum narození

nebo adresa.

V
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Jak se m že stát,
že nemovitost nemá spľávně zapsaného majitele?

Pĺjvod chyb leží nejčastějí v období 1948 až 1989. V padesát ch letech byla povinnost
evidence vlastnictví nemovitostí ve ve ejném regĺstru na určitou dobu uplně zrušena.
Po několika letech se zavedly tzv. zjednodušené evidence, ale ani ty nejsou z dnešního
pohledu dostačující. Na mapách se nap íklad nezakreslovaly hranice soukromych pozemku
uŽívan1ich zemědělsk mĺ druŽstvy. Tyto pozemky byly uváděny pouze písemně jako soubor
popisnyich informací'

V někter1ich p ípadech by v situaci nic netušícího vlastníka mohly byít právnické osoby,
na které byly nemovitosti p evedeny zákonem, nap íklad obce, dále tělov1ichovné jednoty
a společnostĺ, které jiŻ zanikly, nebo nekdejší státní organĺzace, které byly privatizovány,
a na část majetku se zapomnělo.

Kdo m že zjednat nápľavu?

Podle katastrálnĺho zákona je povinností každého vlastníka nemovitosti udržovat daje
v katastru nemovitostí v souladu se skutečností. Věcné nesprávnostĺ, kam spadá i problém
nedostatečně identifikovan1ich vlastníku, mohou byit napraveny pouze na podnět vlastníka,
kter své vlastnĺctví katastrálnímu u adu dolożí zákonem p edepsan;im zpusobem.

Úzsvĺtĺ mĺjže občan m poradit, jaké dokumenty je nutné p edloŽit k prokázánÍ v|astnictví'
Krom toho Úzsvlvt prošet uje zejména ty nemovitosti, které brzdí rozvoj obcí.
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Počet n ed ostatečn ě i dentifi kovan1ich vIastn ík

Celkoqi počet polożek majetku _ 361 314 _ neodráŽí počet nemovitostĺ, protože jeden
nedostatečně identifikovanyi vlastník muže vlastnit nebo spoluvlastnit několik ruznych
nemovitostí a jednu nemovĺtou věc muže spoluvlastnit více nedostatečně identifikovan ch
vlastníku.

Po tomto očištění se jedná o 157 4o3 pozemkÍr, 4342 staveb a 127 148 osob.
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Celkov počet neidentifikovan ch položek v čR

Z mapy je pât né, že v pásmu s nejvyšším počtem NlV leŽí sousedící okresy na česko-slovenské hranici (B eclav,
Hodonín, Uheĺské Hradiště a Zlín).
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Pľošet ován í nedostatečn ě identifi kova n1ich
vlastník a položek

Ke konci roku 2o2ĺ zahájil Úzsvľvl šet ení u 79 367 nemovitostí zapsanyich
na nedostatečně identifikované vlastníky, z toho se jĺŽ 43 782 nemovitostí poda ilo
spěšně vy ešit.
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V1isledky šet enĺ

Podán podnět
k zahájení dědického ízení

t zl słe (63,80/o|

obnova katastrálního o

126 (O,3o/o)

V1izva vlastníkovi - ÚZSVM a
rrl.a<tníka rlohlerlal ,f

1 982 (4,5 o/o)

V zva vlastníkovi - vlastník
se sám p ĺhlásil ?
2557 {5,8o/al

Podán návrh na vklad
do KN * vlastníkem i" Čn l

]inÝ"

4 076 (9,3 o/ol 7 O95 (16,3 o/ol

Pozn mka:

"Jiny - nap ík!ad se jedná o neexistující budovtl stále vedenou v katostrLr nemovitostí, chybny z pis v katastru nemovitostÍ, vlastníka

nalezl sám katastrální Ĺĺ ad nebo v registrech ani archivech nebyly dohledany ž dné relevantnĺ listiny.

le

CELKEM NIV
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Dohledává n í nemovitostí nedostatečně identifikovan ch
vlastn ík

o Jak postupovat p i hledání možného vlastnictví?
Dohledání nemovitostí neznámych vlastník je t eba vždy zaČít podle mĺsta,
kde nemovitosti leżí. Seznam NlV naleznete na webu Úzsvľvl v sekci Ćinnost Úzsvnĺ
v záložce Nedostatečně i dentifi kova n í vla stn íci, na ad rese:

www.uzsvm.czlniv

Domníváte-li se, Že byste mohli b t vlastníkem nemovitosti, shromážděte doklady,
které svědčí ve prospěch vašeho vlastnictví. M žete se obrátĺt na místně p ĺslušné
pracoviště Úzsvltlt, které vám poradl, jaké dokumenty je poteba naléa a kde je vyhledat.
Kontakty jsou uvedeny na webu na adrese:

www.uzsvm.czlko nta kty

Svědčí-li zápis v katastru nemovitostí pro vlastnictví osob jiż nežijících, je jedním
z nezbytnych krok pravomocně ukončené dědické ŕízení. Pokud v něm nebyly
tyto nemovitostĺ zahrnuty, je t eba zahájit dodatečné projednání dědictví. Poslednĺ
bydlĺště zem elého určuje, kteryi soud se dědickym ízením má zabyivat.
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o Jak dohledat majetek osob, kdyź znám jméno a p íjmení, p ípadně
datum naľození?
Základem pro zápis vlastnictví do katastru nemovitostí jsou listiny, které musí
p edloŽit ten, kdo na vlastnictví vznáší nárok' Konkrétně to jsou listiny tyka1ící
se osob (rodné listy, oddací listy, umrtní listy, rozhodnutí z dědick;ich ízení apod.)
a listĺny t;ikající se nemovĺtostí (kupní smlouvy, směnné smlouvy nebo v pisy
z d ívějších pozemkovych evidencí).

Pot ebné doklady je moŽné najít v archivech (pozemkové knihy atd.), na obecních
u adech a matrikách.

JestlłŽe katastrální u ad neuzná p edloŽené listĺny za dostatečné, anebo pokud
takové listiny vťlbec nejsou k dispozici, lze se obrátĺt na soud s Žalobou na určení
vlastnictví' Protože p jde zpravidla o sloŽité p ípady a d kazní b emeno leŽí na osobě,
která návrh podává, doporuČujeme si k podání Žaloby p ízvat advokáta.
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a Pom že mi Úzsvľvl dohledat majetek?

Pracoviště UZSVM, v jehož uzemí nemovitost leží, vám podle sv ch možností
poskytne informace, zdavámi shromážděné doklady lze p edložit pro zápis vlastnictví
do katastru nemovitostí, p ípadně vám poradí, jaké další doklady je t eba hledat
a kde. Samotné posouzení právní dostatečnosti shromáŽděn ch listĺn príslušĺ
katastrálnímu adu, anebo soudu v p ípadě dědického ízení.

o Pomriže mi Úzsvľvl hledat p edky?
Hledání p edk je soukromá aktivita, p ĺ které je t eba zapojĺt nejen Ú ady,
ale p edevším archivy, svědky a další nejrŮznější zdroje. Doporučujeme využĺt
odborné pomoci, nejlépe s právní a archivní kvalifikací. Úzsvĺtĺ se tímto druhem
pomoci soukromyim osobám zab1ivat nemuŽe.
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o co mám dělat, pokud jsem našel nemovitosti, kteľé pat ily mé rodině,
ale jsou dnes v katastľu nemovitostí zapsány na jiného vlastníka?
Domníváte-li se, že jste vlastníkem nemovitostĺ, která je v katastru nemovitostí
zapsána na jiného vlastníka, máte jedinou moŽnost domáhat se nápravy, a to podat
Žalobu na určení vlastnĺctví nemovitosti k místně p íslušnému soudu. Vzhledem
k sloŽĺtostĺ problému doporučujeme vyuŽít služby kvalifikovaného odborníka.

a Lze konzultovat konkľétnípľoblém s Úzsvĺvl telefonicky nebo e-mailem?

Vzhledem k tomu, že základem pro právní posouzení je správná interpretace všech
dostupny7ch listin, lze telefonicky nebo e-mailem poskytnout pouze obecnyi návod
nebo odkaz. P i jednání o konkrétním p ípadu jevżdy nezbytné nahlédnout do všech
dostupn ch lĺstĺnnyÍch podkladťr.
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o Kdyžse p ihlásím o své nemovitosti, kolik mne to bude stát?

Ţo se liší prípad od p ípadu a náklady nelze jednoduše vyčíslit. Je nutné počítat
zejména se správními poplatky katastrálnímu u adu, jejichŽ vyiši lze dohledat v sekci
Katastr nemovitostí na webové stránce:

www.cuzk.cz

Dále je v p ípadě získání nemovĺtého majetku nutné p ihlásit se k platbě daně
z nemovityich věcí. Detai|y jsou dostupné na webové stránce:

www.fi nancnisprava.cz v sekci Daně'

V p ípadě dodatečn ch projednánĺ dědictvíje pot eba počÍtat rovněž i s vydaji za notá e.

Vżdy je dobré zvážit, zda náklady nazískání pozemk nemohou p ev;išit jejich hodnotu.

o Do kdy se mohou lidé p ihlásit o své majetky?

Pokud se nep ihlásí vlastník nemovĺtosti zapsané na seznamu nedostatečně identĺ-
fikovan ch vlastníkťr nejpozději do 31 ' 12. 2a23, uběhne lh ta daná nov m

občansk m zákoníkem a tento majetek p ejde na stát.

Po tomto datu by p ípadn vlastnick nárok na nemovitost musel b;it prokázán
pouze pravomocn;im rozhodnutím soudu.
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Domnívám se, že nedostatečně identifikovan1ŕ vlastník ...

V
:

V

YYV

V

VVV

lt5

... jiż neŽi.je a lleexistuje
pravomocně ukončené dcdĺcke!
rĺzenĺ se zahrnutĺľn ĺ'removitosti.

' jiż neŽije, existuje pravomocllë ukonČellé
cledicke i'ĺzení se zahrIlutĺn'r neĺnovĺtosti

nebo lnajetku a pati'ĺm nlezi dědice.
.'' jsem já.

Mohu podat návrh na dodatečné
projednání dědického Ĺzení.

Dohledám a shromáždím doklady

UZSVM
mi poradí'

jaké doklady
pot ebuji.

Podám návrh na zápis do katastru
nemovitostí u katastrálního adu

Rozhoduje
soud.

Mohu podat žalobu
na uĺčení vlastnictví.

Katastrální u ad neuzná
doklady za dostatečné.

Katastrální ad uzná
doklady za dostatečné

a zapíše nového vlastníka.



Zaj ímavé p íbě hy n edostatečně identifi kova n1ich vlastn ík

Díky pečIivému matľiká i byli nalezeni skuteční majitelé
Na ÚZSVM v Hodoníně se obrátil majitel, kter1í koupil t etinov1i podíĺ menšího rodinného domu
a chtěl pomoci s pátráním po zb vajících majitelích. Dvě t etiny domu byly zapsány na nedostatečně
identifikované vĺastníky a ani v lokalitě nikdo dvě spolumajitelky neznal. Jednu ze spolumajitelek
se poda ilo Úzsvlvł vypátrat už po jednom měsíci. P ípad druhé majitelky byl však podstatně sloŽitější,
protože se V roce 1909 odstěhovala na druhy konec republiky. K nalezení podklad pro dodatečné
dědické ízení tak p ispěla pečlivost jednoho z matrikárrj, kter do matriční knihy zapsal drobnou
poznámku o novém bydlišti. Díky tomu mohlo b;it zahájeno dodatečné dědické ízení ĺ v dĺuhém prípadě.

Pozemky po nejasném vlastníkovi získaIa DIouhá T ebová zdaľma

Úzsvĺvl p evedl zdarma spoluvlastnické podíly pozemk obci Dlouhá Tebová, které byly v katastru
nemovitostí zapsány na 23 neznámylch vlastník . Úzsvlvt zjistil, Že u všech 23 osob se jednalo o občany
německé národnosti, kter m byl vešker majetek zkonfiskován dle dekretu prezidenta republiky z roku
1945 a p ešel tak zezákona do vlastnĺctví státu.

uzsvlvl usnadniI ľevitalizaci kaštanové aleje v Česk ch VeIenicích

Jind ichohradeck1i ÚZsVM vy ešĺl vlastnĺctví pozemku ležícího v kaštanové aleji uprostred města,
kter1i byl zapsán na nedostatečně ĺdentifikovaného vlastníka. Za druhé světové války na něm stála
trafika. Nevypo ádané vlastnictvĺ mohlo ztíŽit revitalizaci aleje, kterou město p ipravuje. Zaměstnanci
Úzsvlvt se z hĺstorick ch dokument dopátrali, Že v katastru zapsan vlastník zem el v polovině 60' let'
Archivní listiny zaslali soudu a požádali o dodatečné projednání pozristalosti. V dědictví malá parcela
p ipadla vnukovi zesnulého majite|e, od kterého ji pak město obratem odkoupilo. Díky tomu mŮŽe
město zahájit obnovu aleje.
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Spolupľáce se švédsk m velvyslanectvím vy ešiIa složité majetkové vztahy
Úzsvĺvl získal po švédské občance nemovitosti v Jabloncĺ nad Nisou' Pracovníci Úzsvlvt p i šet ení
zjistilĺ, že v dědictví nebyl projednán zachoval patrov dum. Po zkompletování potrebn17ch dokladu
Úzsvlvl podal u okresního soudu v Jablonci nad Nisou Žádost o projednánítohoto majetku v dědickém
ízení. Dědictví ovšem nemohlo b1it projednáno, neboť v informačním systému evĺdence obyvatel

neměla privodnĺ majitelka nemovitostí doplněné datum umrtÍ. V této souvislosti UZSVM pożádal
o pomoc Velvyslanectví ve Švédsku, které Úzsvlvl vyšlo obratem vst íc. Díky spolupráci s ambasádou
se vše poda ilo zdárně vy ešit a po projednaném dodaĺečném dědickém ízení p ipadl majetek státu,
neboť Žena neměla žádné dědice. D m byl následně prodán v elektronické aukci po 155 p Íhozech
2a2,6 milionu korun.

Úzsvľĺ nalezl majitele p lhektaľového pole
Úzsvlrĺ se poda ilo vy ešit vlastnictví pťllhektarového pole v Horní Radouni, jehoŽ p vodnĺmi majitelĺ
byli manželé, o nichŽ v katastru nemovitostí nebylo možné kromě jména najít Žádné jĺné udaje
Zaměstnanci ÚZSVM v pr běhu šet ení mimo jiné zjistili, že manŽelé pomáhali koncem druhé světové
války v boji proti nacistick m okupant m a poskytli Úkryt a jídlo několika partyzánŮm. K vyrešenĺ
vlastnictví zapomenuté pťldy pracovník]m ÚZSVM nakonec pomohl dokument, kter byl vyhotoven
aŽ čtvrtstoletí po válce. Byla jÍm listina zaloŽená v archivu katastrálního Ú adu. Ţabulka parcel z roku
197o zaznamenala nejen to, že na pozemcÍch tehdy hospoda ilo JZD, ale sotva čĺtelná poznámka
nasměrovala dalšíkroky p i hledánídědic do Pošumaví. Poté, co se poda ilo dohledat pot ebné Údaje

o manŽelském páru, byl podán návrh na dodatečné projednání dědictví. Pozemky následně získali
potomci p vodnÍch majitelr1
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Rozdělení pozemk s NlV dle dľuhu

iË

.;Ť tľVal tíavní porost
22 920 polożek
44 115 434 mż

f.l

ostatní plocha
33 487 poloŽek
18960615m2

... -. _.1 Żastavěná plocha, nádvo í
4 988 položek
944443mŻ

-,;. zahrada

chmelnice
281 poloŽek
573 919 mz

&"'-' " .' '"-"
lesní pozemek
9 868 položek
1oo72294oÍíl2

4857
2 183

poloŽek
390 m'ż

'tr-.- ' ..,'''
vodnĺ plocha
7 399
4036

poloŽek
866 mż ovocnyi sad

67 555 poloŽek
207 o9l 548 mż

vinice
2249 poloŽek
2528521 m2

Aktuální data k 'l. 2'2022

1 271
3 181

poloźek
084 m2

pozemky ve zjednodušené evidenci
2 528 polożek
6 882 134 m'
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uľaa pro zastupování státu ve věcech majetkov ch

Ú ad pro zastupování státu ve věcech majetkov1ich je organizační sloŽkou státu a součástí resortu
Ministerstva fi nancí, vznikl k 1. 7. 2oo2.

Mezijeho základní agendy pat ízastupování státu v majetkov' ch právních jednáních, hospoda ení
s vymezen1im státním majetkem a distokační agenda. Úzsvĺtĺ svou činnost vykonává prost ednictvím
regionálních pracovišť (8 Územních a 41 odlouČenych) a má p ibližně ] 700 zaměstnanc po celé republĺce.

V roce 2021 právnízástupcĺ Úzsvltł státu uhájili p es 22 miliard koľun.

Úzsvĺllt spľavuje p es 214 tisíc majetkov ch položek v souhrnné četní hodnotě cca ĺ9 miliard
koľun. V majetkovém portfoliu se nachází nemovityi i movit1i majetek. Dále pak cenné papíry, majetkové
časti a další finanční majetek a zví ata.

Úzsvľtł v roce 2015 vypracoval unikátní inventuru nemovitostí zapsan ch na stát _ Mapu majetku
státu. Díky nízjistil, Že v Česku se nacházelo 25 557 nemovitostí, které byly zapsány na subjekty zaniklé,
nedohledané či v likvidaci.

od roku 2o15 došlo k nejv'1iľaznějšímu poklesu u skupiny zanikl ch a nedohledan ch subjekt ,

konkrétně klesl jej|ch počet o 1 023, což je cel1ich 79,5 o/o. Počet bezprizorních nemovitostí se poda ilo
sníŽit o 7 853, tedy o 85,6o/o. Úzsvĺtł aktivně pracuje i na snížení státních podnĺk v konkurzu a likvidacĺ.

oprotĺ ľoku 2015 došlo k poklesu o 61,7 o/o (58) podnik a 62,20/o (10 186) nemovityich položek.

Úzsvlvl provozuje historicky první státní elektronickyi'aukční systém pro prodej i pronájem nepot ebného

státního majetku, kteryí je dostupn na webu www.nabidkamajetku.cz.



Ú ad pro zastupování státu ve věcech majetkoq ch
Rašĺnovo n ábiežĺ 390/ 4?-
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