INFORMACE PRO VE EJNOST
Dne 1. 1. 2014 nabyl ú innosti zákon . 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v §
64 ukládá eskému ú adu zem
ickému a katastrálnímu p edat Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových
(dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný
oprávn ný ozna ena dostate
ur it .
V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednozna ným vlastníkem evidenci, tuto
evidenci zve ejnit na svých internetových stránkách a údaje p edat obecnímu ú adu, na jehož území se nemovitost nachází,
s tím, že obecní ú ad údaje zve ejní na ú ední desce. Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v sou innosti s p íslušným obecním
adem šet ení k dohledání vlastníka.
Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemn ho vyzve, aby p edložil listiny dokládající jeho vlastnictví
íslušnému katastrálnímu ú adu, nebo uplatnil svá vlastnická práva v ob anskoprávním ízení. P ihlásí-li se ÚZSVM osoba,
která tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti, ÚZSVM ji písemn vyzve, aby listiny dokládající její vlastnictví p edložila
katastrálnímu ú adu, nebo uplatnila svá vlastnická práva v ob anskoprávním ízení.
Nepoda í-li se vlastníka zjistit a ub hne-li lh ta podle ob anského zákoníku, má se za to, že nemovitost je
opušt ná. Toto ustanovení zákona vychází ze skute nosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodob nikdo
nehlásí, neplatí z nich dan , nepe uje o n , a tak lze p edpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým
nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového ob anského zákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva
se nemovitost považuje za opušt nou a stává se vlastnictvím státu.
Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zve ejn ném na
webové adrese www.uzsvm.cz, m že se obrátit na místn p íslušné odlou ené nebo územní pracovišt ÚZSVM, jehož
kontaktní údaje nalezne na téže webové adrese. Místn p íslušné pracovišt ÚZSVM poradí osob , která není v katastru
nemovitostí dostate
nebo v bec uvedena, jak dále podle zákona postupovat.
Seznam nemovitostí zve ejn ný webu ÚZSVM je ve formátu „xls“ a obsahuje výhradn údaje, které ÚZSVM
obdržel od eského ú adu zem
ického a katastrálního podle § 64 zákona . 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v
platném zn ní. K prohlížení t chto dat v uvedeném formátu lze využít nejen Microsoft Excel, ale nap . aplikaci
OpenOffice.org, která je k dispozici bezplatn na adrese http://www.openoffice.cz/stahnout.
Vysv tlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí:

k.ú.

katastrální území

OPSUB

oprávn ný subjekt

OPO

oprávn ná právnická osoba

OFO

oprávn ná fyzická osoba

r. .

rodné íslo
identifika ní íslo právnické osoby

Podíl itatel

vlastnický podíl v itateli

Podíl jmenovatel

vlastnický podíl ve jmenovateli

Právní vztah - název

právo k nemovitosti

LV

list vlastnictví

