
 

 

IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

 

 

1. Úvod 

 

Návrh nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov byl 

připraven mimo Plán legislativních prací vlády a z rozhodnutí předsedy Legislativní 

rady vlády ze dne 28. prosince 2015 č.j. 21720/2015-OHR o povolení výjimky podle 

čl. 76 odst. 1 Legislativních pravidel vlády nebylo u tohoto návrhu nařízení vlády 

provedeno hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA). Hodnocení dopadů proběhlo podle Legislativních pravidel 

vlády (bod 2.3 Obecných zásad). 

 

2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Navrženým nařízením vlády má být naplněno zákonné zmocnění obsažené  

v § 14a odst. 3 a § 65 odst. 2 návrhu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb. 

Uvedený zákon (dále jen „ZMS“) ve své novelizované podobě s účinností  

od 1. března 2016 uzákoňuje existenci centrálního registru administrativních budov 

(dále též „registr“) jakožto neveřejného informačního systému pro organizační 

složky státu a státní organizace v působnosti ZMS, jimž má sloužit k účelnému  

a hospodárnému využívání nemovitých věcí administrativního charakteru,  

a to primárně těch, které jsou v majetku státu, ale i těch, které vlastní jiné osoby (viz 

též dále) a stát je v nich pouze uživatelem (zejm. nájemcem).  

Správcem centrálního registru administrativních budov je aktuálně Ministerstvo 

financí a provozovatelem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále 

jen „Úřad“)1). Protože však centrální registr administrativních budov je „technicky“ 

úpravou Informačního systému majetku státu jako významného informačního 

systému podle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a 

jejich určujících kritériích, provádějící zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, jehož správcem je Úřad, předpokládá 

se výhledově i v ZMS reakce na změnu obsahu definic „správce“ a „provozovatele“ 

                                                 
1)   § 2 písm. c) a d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně  

některých dalších zákonů. 
§ 14a odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb. 
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informačních systémů veřejné správy v kontextu s navrhovanou novelizací zákona  

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů, (srov. sn. tisk č. 852), a to formou přesunu role správce centrálního 

registru administrativních budov na Úřad. Samotná role správce však z hlediska 

předmětu úpravy navrhovaného nařízení není určující a její stanovení resp. změna 

nemají na jeho obsah vliv, protože Úřad tak jako tak bude nadále především 

provozovatelem registru a jeho činnosti dle navrhovaného nařízení s rolí 

provozovatele korespondují. 

Centrální registr administrativních budov byl vybudován a je doposud 

provozován a naplňován potřebnými údaji na základě příslušných usnesení vlády 

(srov. usnesení ze dne 14. května 2008 č. 536, usnesení ze dne 20. prosince 2012  

č. 954, usnesení ze dne 9. června 2014 č. 435) a již nyní slouží k efektivnímu řešení 

dislokačních potřeb v rámci státu. I když funkčnost a využitelnost systému je tedy 

tímto způsobem zajištěna, pro jeho řádný provoz a zejména průběžné a důsledné 

naplňování předepsanými údaji ze strany všech dotčených organizačních složek 

státu a státních organizací v působnosti ZMS bude zákonná, ale i prováděcí právní 

úprava nezbytná, a to vzhledem ke své jednoznačné závaznosti, skýtající v případě 

potřeby i relevantní oporu pro dovození odpovědnosti za nedodržení předepsaných 

postupů. 

Prováděcím nařízením vlády má být podle ZMS upravena struktura a rozsah 

údajů vedených v registru, termíny pro jejich poskytování, jakož i rozsah a podmínky 

jejich sdílení jak pro potřeby organizační složky státu nebo státní organizace 

v působnosti ZMS, která údaje poskytla, tak i pro potřeby ostatních organizačních 

složek státu a státních organizací v působnosti ZMS. V nařízení vlády se tak 

promítnou i stávající pravidla evidence vybraného majetku státu v centrálním registru 

administrativních budov, která na základě úkolu uloženého vládou již dříve  

na metodické bázi vymezil Úřad. Ve své roli metodika bude ovšem Úřad coby 

provozovatel registru nadále pokračovat a dosavadní metodiku bude na základě 

navrhovaného nařízení vlády dále rozvíjet, a to nejen ve směru náležitostí a postupů 

týkajících se samotné evidence vybraných údajů v registru, ale – a to především –  

i ve směru využívání těchto údajů ke zefektivnění hospodaření s majetkem státu. 

Jelikož hlavním předmětem navrhované úpravy bude zmíněné stanovení struktury  

a rozsahu údajů vedených v centrálním registru administrativních budov, převažující 

část textu nařízení vlády se navrhuje soustředit pro přehlednost do jeho příloh, 

obsahujících strukturované výčty údajů pro jednotlivé aplikace registru, jež budou 

dotčené organizační složky státu a státní organizace v působnosti ZMS povinny  

do informačního systému ve stanovených termínech poskytovat a průběžně dále 

aktualizovat. 

Připomíná se, že podle § 14a odst. 1 ZMS má registr primárně sloužit 

k provozování a využívání v rámci státu jako vlastníka. Veřejnosti proto budou 

bezprostředně dostupné pouze vybrané údaje a reporty, publikované na veřejném 

portálu registru a na internetových stránkách Ministerstva financi coby správce 

registru. Rozsah evidovaného majetku rámcově upravuje již sám ZMS v § 14a odst. 

1 písm. a) a b) a sledované údaje se tedy budou týkat výlučně nemovitých věcí nebo 
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jejich částí s administrativním využitím (tj. k soudním, zákonodárným, správním  

a souvisejícím činnostem v rámci plnění funkcí státu) pro organizační složky státu  

a státní organizace v působnosti ZMS. V případě nemovitých věcí, které jsou  

ve vlastnictví státu, přitom registr bude zachycovat nejen ty, které jsou již k takovému 

účelu využívány, ale i ty, které pro tyto účely mají do budoucna sloužit. Naproti tomu 

nemovité věci nebo jejich části, které vlastnicky patří nestátním subjektům 

(právnickým nebo fyzickým osobám), budou v registru z podstaty věci evidovány 

pouze tehdy, budou-li pro administrativní potřeby státu aktuálně užívány nebo 

požívány.  

Okruh vybraných nemovitostí nebo jejich částí, které podléhají evidenci 

v registru, zahrnuje i ty nemovitosti ve vlastnictví státu, k nimž případně vykonávají 

právo hospodařit státní organizace, na které se ZMS nevztahuje, ovšem pouze 

v případě, budou-li tyto nemovitosti nebo jejich části užívat (požívat) organizační 

složky státu či státní organizace v působnosti ZMS; poskytování vybraných pak údajů 

budou zajišťovat pouze tyto užívající organizační složky státu a státní organizace. 

Naopak povinnost poskytovat údaje do registru nepostihuje a nemůže postihovat 

státní organizace vykonávající právo hospodařit, stojící mimo úpravu ZMS. 

Pokud jde o donucovací mechanismy ve směru dodržování postupů spojených 

s poskytováním údajů do registru a jejich sdílením, ZMS zmocnění pro nařízení vlády 

na specifická opatření sankčního typu ve vztahu k registru neobsahuje a sám 

speciálně ve vztahu k porušování povinností vyplývajících z § 14a žádné sankční 

opatření neupravuje. Stanoví ovšem také výslovně v § 14a odst. 2, že organizační 

složky státu (a tím i státní organizace v působnosti ZMS – srov. § 55 odst. 1 věta 

druhá ZMS) mají poskytovat do registru úplné a pravdivé údaje – nesplnění této 

povinnosti resp. nedodržení tohoto závazného postupu tedy bude jednoznačným 

porušením ZMS. V rámci ZMS pak platí obecný § 47, upravující odpovědnost 

konkrétních fyzických osob právně nebo jinak jednajících ohledně majetku státu  

a plnících další úkoly stanovené ZMS, a to za porušení stanovených povinností (a to 

nejen v rámci ZMS, ale i dalších právních předpisů a vnitřních předpisů, jimiž se 

hospodaření s majetkem státu a tedy i pravidla spojená s registrem řídí) a za škodu, 

která tím na majetku příslušné OSS nebo SO vznikla, v rozsahu trestněprávních, 

pracovněprávních a občanskoprávních předpisů. Krajním následkem podle povahy 

případu by také mohlo být odnětí konkrétního objektu příslušné organizační složce 

státu nebo státní organizaci „sankčním“ opatřením Ministerstva financí podle § 49 

odst. 4 ZMS. Tyto nástroje by v principu měly být pro sledované účely dostačující. 

Zavádění „správního“ trestání“ by nebylo na místě, protože centrální registr 

administrativních budov je vnitřním nástrojem (pomůckou) státu jako vlastníka  

a nejedná se zde tedy o „veřejnoprávní“ oblast úpravy dotýkající se práv a povinností 

ostatních subjektů. Navíc by muselo tak jako tak jít o úpravu, která by měla 

přinejmenším určitý základ (rámec) přímo v zákoně, což aktuálně – jak výše uvedeno 

- nemá. Nelze nicméně vyloučit, že úroveň evidence v registru na základě údajů 

poskytovaných jednotlivými organizačními složkami státu a státními organizacemi 

v působnosti ZMS bude moci být v budoucnu motivačně propojena např. s možností 

získání finančních prostředků ze státního rozpočtu na provoz či investice  
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do administrativní budovy. Za tímto účelem již proběhlo ze strany Úřadu několik 

jednání se zástupci Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena 

 

Navrhovaná prováděcí úprava je v souladu se ZMS a svým předmětem 

nevybočuje z rozsahu zákonného zmocnění. 

 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

 

Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie ani obecné 

právní zásady práva Evropské unie se na danou oblast, která je předmětem 

navrhované úpravy, nevztahují. Návrh nařízení nepodléhá konzultaci s Evropskou 

centrální bankou. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 

Primární vyhodnocení ve sledovaných směrech proběhlo již v rámci přípravy 

návrhu novely ZMS podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), 

přičemž náklady spojené se samotným vybudováním informačního systému (85% ze 

zdrojů EU) a jeho provozem byly popsány pouze informativně, jelikož šlo o výdaje 

státního rozpočtu již dříve realizované resp. pro zajištění provozu průběžně 

v příslušných kapitolách rozpočtované a tedy nepředstavující přímý náklad vyvolaný 

navrhovanou právní úpravou. V tomto smyslu dopady na státní rozpočet neznamená 

ani navrhované nařízení vlády, protože postupy v něm stanovené primárně reflektují 

již existující podmínky provozu registru.  

Uvedená úprava totiž v základu záměrně a zároveň nutně odpovídá reálnému 

stavu, jenž byl v případě centrálního registru administrativních budov nastaven již 

příslušnými usneseními vlády a v jejichž režimu provoz daného neveřejného 

informačního systému aktuálně probíhá. Částečné navrhované rozšíření rozsahu 

poskytovaných údajů resp. ve vybraných případech zavedení jejich povinného 

poskytování namísto nepovinného by mělo zvýšit míru porovnatelnosti vybraných 

údajů, ale v této fázi by nemělo znamenat zatížení ani pro provozovatele registru ani 

pro jeho přispěvatele z řad organizačních složek státu a státních organizací. Do 

budoucna pak forma nařízení vlády umožní cestou novelizace operativně reagovat  

i na případné jiné potřeby rozšíření spektra evidovaných údajů v systému, a to 
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v závislosti na cíleném rozvíjení způsobů jejich využívání po předchozím 

vyhodnocení účelnosti takového rozšíření a s tím spojených nákladů. 

Určitou dílčí novinkou z hlediska sledovaných údajů registru by v rámci výčtu 

aplikací tvořících strukturu jeho údajů měly být aplikace „podlaží“, „prostor“ a „prvky 

vybavení“, ve kterých budou evidovány údaje vázané na provedenou pasportizaci 

budov splňující požadavek kompatibility s centrálním registrem administrativních 

budov. Do budoucna by právě tyto shromažďované údaje a jejich vzájemná 

porovnatelnost měly výrazně přispět k efektivitě hospodaření s tímto druhem státního 

majetku. Samo zajištění pasportizace (povinnost k jejímu provedení) pro všechny 

státní objekty evidované v registru ovšem s ohledem na rozsah zákonného zmocnění 

není a nemůže být předmětem úpravy nařízení. Stanoví se proto pouze rámcový 

požadavek kompatibility pasportizace s registrem, pokud organizační složka státu 

nebo státní organizace bude objekt nově pasportizovat (ať v případě nově 

vybudovaného objektu, nebo objektu již dříve existujícího). Stejně tak nařízení 

neukládá přizpůsobovat parametrům registru případné dosavadní pasportizace 

budov s registrem dosud nekompatibilní. Provádění pasportizací resp. jejich 

přizpůsobení registru bude tedy probíhat postupně dle možností a potřeb jednotlivých 

organizačních složek státu a státních organizací, i když není vyloučeno, že se tento 

proces v budoucnu stane řízeným a tedy i případně cíleně financovaným např. na 

základě rozhodnutí vlády. Zatím by však mělo platit, že údaje v uvedených aplikacích 

bude třeba (resp. bude možno) do registru poskytovat pouze tehdy, bude-li již 

budova vyhovujícím způsobem pasportizována2). Ani v tomto směru by proto 

navrhované nařízení vlády bezprostředně nemělo způsobit nové výdaje státního 

rozpočtu. 

Rozšíření okruhu poskytovaných údajů oproti současnému stavu se v omezené 

míře navrhuje i v případě aplikace „právní vztahy“, kde v rámci údajů o provozních 

právních vztazích bude třeba nově vyplnit ke každému provoznímu právnímu vztahu 

údaje o předmětu služby/dodávky dle ekonomických údajů, o období a o částkách 

představujících příjmy a výdaje. Díky této nové povinnosti vznikne možnost 

porovnávat cenu, která je účtována za jednotlivé komodity (elektrická energie, 

studená voda, teplá voda, plyn, teplo) vůči spotřebě měrných jednotek. Cílem je 

získat přehled o tom, v jaké relaci se pohybují ceny za měrnou jednotku 

                                                 
2)   Z dosavadního počtu státních budov zatím evidovaných v centrálním registru administrativních  

budov – dle stavu k 31. lednu 2016 celkem 3863 objektů − je 292 pasportizováno způsobem 
respektujícím podmínky registru; kromě toho bylo v registru k uvedenému datu dále evidováno 
celkem 983 nestátních objektů, v nichž prostory užívají částečně nebo zcela státní instituce, a dále 
58 objektů ve spoluvlastnictví státu a nestátních subjektů. Celková plocha evidovaných státních 
objektů činila 5 570 419,79 m2, z toho 1 849 820,69 m2 kancelářské plochy a 3 654 634,29 m2 
ostatní plochy.  

Zmíněná pasportizace probíhala v letech 2012 – 2014 v rámci projektu „Pilotní pasportizace“  
a navazujícího projektu „Pasportizace budov pro systém CRAB“ a byla zajištěna odbornou 
společností, přičemž náklady na pořízení pasportizace pro systém CRAB činily 41,5 mil. Kč. Při 
současném počtu administrativních objektů evidovaných v CRAB by náklady na pasportizaci 
zbylých nespasportizovaných objektů činily 426 mil. Kč. Z toho důvodu nařízení vlády, primárně 
sledující v této fázi beznákladové nastavení úpravy dle dosavadního stavu založeného usneseními 
vlády, nemá a nemůže mít ambice zavést již nyní plošnou povinnou pasportizaci všech budov 
evidovaných v registru.  
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v jednotlivých regionech a zda některé státní instituce nehradí více, než je tento 

regionální průměr. V systému je vytvořen report, který bude tyto údaje porovnávat. 

Tento report bude brát v potaz údaje z karty Spotřeba v aplikaci Objekt, aplikace 

Právní vztahy z Provozního právního vztahu a aplikace Ekonomické údaje  

za uzavřené zúčtovací období (pozn. – v registru musí být vyplněná spotřeba  

a zároveň dílčí výdaj za související předmět dodávky, aby se tyto hodnoty zobrazily 

v reportu). Po naplnění systému těmito daty bude možno nalézt velkou míru 

úspor vznikajících z důvodu neefektivně uzavřených smluv. Ani poskytování těchto 

nově požadovaných údajů nebude vzhledem k jejich omezenému rozsahu znamenat 

pro povinné organizační složky státu a státní organizace reálné dopady v podobě 

nárůstu dosavadních výdajů. 

 

Využívání centrálního registru administrativních budov a údajů v něm 

evidovaných by obecně mělo vést k transparentnímu a efektivnímu hospodaření 

s prostředky státu a k účelné optimalizaci dislokace státních institucí a jejich 

zaměstnanců. Z používání registru pro agendu dislokací organizačních složek státu  

a státních organizací od jeho spuštění do produkčního provozu 28. října 2012 

vyplynuly následující skutečnosti:  

 stát a rozhodovací orgány (regionální dislokační komise, Vládní dislokační 

komise, vláda) získaly souhrnné a podrobné informace: 

- o prostorovém umístění organizačních složek státu a státních organizací, 

- o prostorovém uspořádání jednotlivých objektů, včetně uživatelů a rozsahu  

užívaných ploch, 

- o kancelářských plochách pronajímaných státem, včetně finančního  

srovnání, 

- o tom, v jakém rozsahu a za kolik si stát najímá kancelářskou plochu od  

soukromých subjektů, včetně územního a finančního porovnání, 

- o nákladech na provoz a údržbu jednotlivých administrativních objektů  

ve státním vlastnictví; 

 registr je spárován s katastrem nemovitostí, takže je možné odstranit případné 

nesrovnalosti v územní identifikaci objektu; 

 propojení registru s rozhodováním o administrativních objektech zvyšuje kázeň 

naplňování usnesení vlády ze dne 9. března 2015 č. 171 k návrhu Statutu Vládní 

dislokační komise a regionálních dislokačních komisí;   

 nárůst projednávaných návrhů v rozhodovacích orgánech (regionální dislokační 

komise, Vládní dislokační komise, vláda) a tím i větší možnost optimalizovat 

obsazenost budov ve vlastnictví státu. 

 

Ve finančním vyjádření ovšem tyto přínosy nelze bezprostředně kvantifikovat 

a konkrétní výsledky bude možno zjistit za předpokladu dlouhodobějšího průběžného 

a důsledného předávání potřebných údajů do registru a teprve s dalším 

prohloubením využívání těchto údajů, k čemuž by mělo rámcově přispět  

i navrhované nařízení vlády. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGEB69QL)



 

7 
 

Ostatní v tomto bodu sledované dopady, včetně dopadu na rodiny, se 

navrhované úpravy vzhledem k jejímu předmětu z podstaty netýkají, resp. žádné 

dopady tohoto druhu nejsou předpokládány, popřípadě je lze kvalifikovat jako 

neutrální. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Navrhované nařízení vlády vzhledem ke svému předmětu úpravy nemá žádný 

vztah ke sledovaným hlediskům a pro jím představované řešení nejsou žádné 

dopady ve sledovaných směrech předpokládány. 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 

 

Podrobné zhodnocení úpravy ve sledovaných směrech proběhlo v případě 

centrálního registru administrativních budov již v rámci přípravy návrhu novely ZMS, 

a to se závěrem, že navrhovaná právní úprava je v souladu se Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob  

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  

a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, jakož i s ochranou soukromí a osobních údajů dle čl. 7 

odst. 1 a čl. 10 Listiny základních práv a svobod. Navrhované nařízení vlády 

s ohledem na předmět svojí úpravy neskýtá věcný prostor pro odchylné 

vyhodnocení. Pokud jde o fakt, že předmětem evidence v registru budou zčásti  

i údaje vážící se k nestátním nemovitým věcem využívaným pro administrativní 

potřeby organizačních složek státu a státních organizací v působnosti ZMS,  

je podstatné, že sledované údaje budou výrazně omezené, zaměřené na ty které 

jsou veřejně dostupné a které slouží toliko pro základní porovnání efektivity takového 

řešení administrativních potřeb pro stát, a v tomto smyslu nebudou kolidovat  

s režimem ochrany osobních údajů ve vztahu dotčeným nestátním subjektům. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Obdobně jako u dalších sledovaných hledisek proběhlo i u korupčních rizik 

primární zhodnocení již při přípravě návrhu novely ZMS, od níž se nařízení vlády 

odvíjí. Sama navrhovaná úprava vzhledem ke svému předmětu, jenž sleduje pouze 

dílčí technické a procedurální parametry spojené s provozem a využíváním 

neveřejného informačního systému, nevykazuje korupční potenciál. Využívání 

registru naopak posiluje prvek transparentnosti a rozšiřuje prostor pro kontrolu  

při hospodaření s majetkem státu. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
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Dopady tohoto druhu nejsou v principu předpokládány, protože podle ZMS  

ve znění jeho novely (§ 14b) ministr obrany, ministr vnitra, ředitel Bezpečnostní 

informační služby, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace a ředitel Generální 

inspekce bezpečnostních sborů mohou z důvodu zajištění bezpečnosti nebo obrany 

státu rozhodnout, ve kterých konkrétních případech se určitý majetek, s nímž  

je příslušná hospodařit anebo který užívá nebo požívá organizační složka státu nebo 

státní organizace, v jejímž čele stojí nebo která spadá do jejich působnosti,  

do centrálního registru administrativních budov nezařadí a ustanovení § 14a  

(tj. veškerá úprava v ZMS týkající se registru, tedy i nařízení vlády k jejímu 

provedení) se nepoužije. Obdobně může rozhodnout ministr financí ve vztahu  

k majetku, s nímž je příslušné hospodařit anebo který užívá Generální ředitelství cel. 

Tato rozhodnutí si může předem vyhradit nebo následně změnit vláda. 

S ohledem na aktuální doporučení Ministerstva vnitra, pokud jde o způsob 

naplnění požadavku platných Legislativních pravidel vlády na zhodnocení dopadů na 

bezpečnost nebo obranu státu, byl o stanovisko ke zhodnocení sledovaných dopadů 

dopisem č.j. MF-55796/2015/62-9 ze dne 1. července 2016 požádán Bezpečnostní 

odbor Ministerstva vnitra, oddělení Bezpečnostní sbory ČR. Z jeho strany bylo 

návazně dopisem č.j. MV-97128-2/BO-2016 ze dne 8. července 2016 podáno 

vyjádření, že „návrh nařízení vlády ve smyslu Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace a Legislativních pravidel vlády nedopadá na bezpečnost nebo 

obranu státu“. 

 

 

_______________ 
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II. Zvláštní část  

 

K § 1 

 

Deklaruje se předmět úpravy v souladu se zákonným zmocněním, vyplývajícím  

z § 14a odst. 3 věty třetí a § 65 odst. 2 ZMS. Současně se přehledným způsobem 

vymezuje okruh adresátů nařízení, tak jak vyplývá ze ZMS. 

 

K § 2 

 

Stanoví se struktura údajů a tedy přehled jednotlivých aplikací pro skupiny 

sledovaných údajů v pořadí a se stejným označením, tak jak jsou vytvořeny 

v příslušném informačním systému. Konkrétní skladbu údajů pro jednotlivé aplikace 

se navrhuje upravit formou příloh, se současným uvedením základních forem jejich 

vyplnění. 

Specifická pozornost se věnuje podmínkám pro poskytování vybraných údajů, 

pro které je předpokladem provedená pasportizace objektu (k pasportizaci podrobněji 

viz též bod 5 obecné části odůvodnění).  

Proces pasportizace, čili proces sběru informací a tvorba pasportů je jedním  

z klíčových nástrojů při správě především nemovitého majetku. Eviduje jeho 

stavebně technický stav a slouží jako podklad pro plánování dalších procesů, 

prodlužující životnost a hlavně užitek. Pro majitele i správce nemovitosti je to jeden  

z důležitých nástrojů při získávání informací o nemovitosti při řešení údržby, obnovy, 

modernizace nebo při získávání informací o vybavení a výměrách a jiných 

technickoekonomických parametrech.  

Výsledkem procesu pasportizace je pasport. Pasport budovy tvoří základní 

výkresovou i tabulkovou dokumentaci objektu. Pasporty se rozlišují podle účelu,  

ke kterému byly zpracovány. Základní druhy pasportů jsou: prostorový pasport, 

stavební pasport, technický pasport a technologický pasport. 

Pojem „pasport“ se v právním řádu vyskytuje, a to nikoli ojediněle. Užívá ho 

především zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně jako „pasport stavby“ v rámci 

úpravy dokumentace skutečného provedení stavby pro označení zjednodušené 

dokumentace skutečného provedení stavby (na rozdíl o úplné dokumentace 

skutečného provedené stavby). Pojem pasport je při respektování svého základního 

významu užíván i v jiných souvislostech, např. ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou 

se provádí zákon o pozemních komunikacích, pro označení základní evidence 

komunikací. Detailní definici pojmu přitom tyto předpisy neobsahují.  

Shodným způsobem se proto postupuje i v návrhu nařízení vlády při práci  

s pojmem „pasportizace“, tak aby ve výsledku bylo dosaženo jeho základního 

obsahového ujasnění jako „zdokumentování stavu a provedení objektu“  

se současným vysvětlujícím zařazením uvedeného v praxi standardně užívaného 

pojmu do závorky, tj. v souladu s čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. Záměrně 
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se však nenavrhuje definice pojmu „pasportizace“, protože problematika 

pasportizace jako takové není a s ohledem na rámec zákonného zmocnění nemůže 

být předmětem úpravy navrhovaného nařízení vlády a ani věcně není jejím cílem. 

Upravují se rovněž základní požadavky týkající se zanášení projektové 

dokumentace do registru u nových budov (jako přílohy v rámci aplikace objekt). Pro 

organizační složky státu a státní organizace by to neměla být další zátěž, neboť 

projektovou dokumentaci, odpovídající stavebním předpisům, aktuálně zejména 

zmíněnému stavebnímu zákonu, musí mít zpracovanou. Projektovou dokumentaci  

a výkresy je možné nahrát do registru jako přílohu, pokud je tato provedena v jednom 

z následujících formátů: pdf, zip, txt, doc, docx, dwg, gif, jpg, csv, xls, xlsx, ppt, xml, 

xsl, bmp, html, png, pptx, cfr. Protože velikost souboru by neměla přesáhnout 10MB, 

bude objemnější dokumentaci třeba pro účely zapsání do registru rozdělit do více 

souborů vyhovujících uvedenému parametru. Uvedená pravidla jsou součástí textu 

příslušné přílohy nařízení. 

Pokud bude mít státní instituce zájem o přímý import údajů do systému, je nutné 

postupovat při pasportizaci tak, aby její výstup bylo možno použít pro přímý import  

do registru. V tomto směru nařízení počítá s podporou ze strany Úřadu, jehož 

metodika pro práci s registrem shrnuje potřebné požadavky a postupy tak, jak byly 

nastaveny a ověřeny projektem „Pilotní pasportizace“. 

 

K § 3 

 

Navržené ustanovení specifikuje časové podmínky a nezbytnou periodicitu pro 

poskytování jednotlivých skupin údajů evidovaných v centrálním registru 

administrativních budov v rámci jeho příslušných aplikací, a to v závislosti na povaze 

těchto údajů resp. povaze skutečností, které vedou ke vzniku údaje nebo k potřebě 

jeho aktualizace. To se např. týká i případu poskytování údajů o roční spotřebě tepla, 

kde „spouštěcí událostí“ pro poskytnutí údaje ve stanovené lhůtě, tj. do konce 

následujícího kalendářního měsíce, bude doručení ročního vyúčtování  

od dodavatele, k němuž bude v případě konkrétních dodavatelů docházet různě. 

Protože v registru jsou evidovány nejen nemovité věci v plném vlastnictví státu, 

ale i v jeho spoluvlastnictví s jinými subjekty, bude třeba počítat s tím, že budou-li pro 

registr vyžadovány údaje speciálně o nemovitých věcech ve vlastnictví státu, bude se 

to týkat i jeho spoluvlastnických podílů.  

Z hlediska započetí s poskytováním údajů do registru je pamatováno přiměřeným 

časovým odkladem 1 měsíce rovněž na situaci, kdy si organizační složka státu nebo 

státní organizace musí uživatelské oprávnění teprve u Úřadu obstarat. Úřad totiž 

poté, co předá státní instituci uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru, 

zašle tomuto novému uživateli technický manuál, jak se k systému připojit,  

a po úspěšném přihlášení do aplikace proběhne školení, aby data byla vkládána ze 

strany uživatele správně. Školení přitom v praxi probíhají cca jednou měsíčně.  

Dnem získání uživatelských oprávnění je v tomto kontextu míněn den, kdy 

konkrétní pracovník státní instituce obdržel od Úřadu přihlašovací údaje  

do centrálního registru administrativních budov, které získal po žádosti své státní 
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instituce. Tyto údaje jsou vázány na jedinečného uživatele (přesněji na konkrétní  

e-mailovou adresu) a není možné je sdílet napříč státní institucí.  

I když zásadně budou potřebné údaje do registru poskytovat jednotlivé 

organizační složky státu a státní organizace, jichž se poskytované údaje týkají (jsou 

příslušné hospodařit s nemovitou věcí v majetku státu, která se eviduje v registru, 

popřípadě užívají prostory v administrativním objektu, s nímž hospodaří jiná 

organizační složka státu nebo státní organizace, popřípadě v objektu jiného 

vlastníka), nařízení připouští (v souladu se současným stavem), aby za příslušné 

organizační složky státu a státní organizace potřebné údaje do registru poskytoval 

jejich zřizovatel (popř. zakladatel), a nemají-li ho, pak jejich věcně příslušný ústřední 

správní úřad, popřípadě jiná vybraná organizační složka státu. V praxi jde především 

o případ krajských soudů, které z důvodu úspory uživatelských oprávnění, jejichž 

počet je omezen dosavadními licenčními podmínkami, poskytují údaje do registru za 

okresní soudy. Navíc systém CRAB umožňuje zavést pouze dvoustupňovou 

hierarchii. V případě soudů by to znamenalo vytvořit pro všechny okresní soudy 

přístupy do systému (těch je 75 + 10 obvodních soudů). Vzhledem k tomu, že  

v konečném výsledku by takový postup vedl k výraznému nárůstu potřeby licencí pro 

uživatele, kteří by v systému spravovali pouze 1 budovu, jeví se takové řešení  

z pohledu Úřadu coby provozovatele systému jako jednoznačně neefektivní. 

Neomezený počet licencí na přístup do systému není k dispozici (srov. aktuální údaje 

o počtu uživatelských oprávnění v odůvodnění k § 6) a z tohoto důvodu není možné 

v současné době vytvořit přístup pro každý okresní a obvodní soud. 

Postup podle navrhovaného § 3 odst. 6 je na uvážení dotčených organizačních 

složek státu a státních organizací a v principu sleduje vytvoření prostoru jak pro 

úsporu uživatelských oprávnění (jejichž navyšování u provozovatele registru  

je spojeno s náklady), tak i pro personální úsporu při současném využití větší míry 

profesionality při zajištění svodného poskytování údajů do registru. Navazující 

odstavec 6 pak řeší nezbytné termínové souvislosti spojené s „aktivací“ postupů 

náhradního poskytovatele údajů do registru. S ohledem na skutečnost, že 

k reálnému naplňování takovýchto postupů již dochází (viz výše), má úprava zčásti i 

charakter přechodného ustanovení. 

Poskytovatelem údajů do registru je a bude samozřejmě i sám Úřad, protože 

není jen provozovatelem registru, ale současně organizační složkou státu příslušnou 

hospodařit s majetkem státu, tedy i s řadou administrativních nemovitých věcí 

evidovaných v registru. Počet těchto nemovitých věcí přitom na jeho straně bude 

postupně vzrůstat, tak jak je Úřad v souladu se změnami nastávajícími v ZMS 

s účinností od 1. března 2016 bude při splnění stanovených podmínek přebírat od 

ostatních organizačních složek státu a státních organizací. 

 

K § 4 

 

Ustanovení zakotvuje pro organizační složky státu a státní organizace coby 

poskytovatele údajů do registru základní pravidla sdílení údajů v něm obsažených. 

Určujícím pro rozsah sdílení bude přidělené uživatelské oprávnění pro přístup  
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do aplikací registru. Nezbytným minimem bude přístup k vlastním poskytnutým 

údajům. Uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru rovněž automaticky 

zahrnuje přístup na neveřejný portál registru, kde již v současné době je Úřadem 

publikována především metodika k poskytování údajů do centrálního registru 

administrativních údajů a jeho využívání, Úřad zde bude zveřejňovat různé vybrané 

údaje a reporty z registru, atd. Konkrétní druhy uživatelských oprávnění nicméně 

není účelné a ani reálně nelze v nařízení specifikovat, protože skladba uživatelských 

oprávnění je podmíněna aktuálními licenčními podmínkami, které v rámci 

konkrétního kontraktu nelze bez dalšího měnit.  

Každé jednotlivé uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru bude vždy 

– jak výše uvedeno ‒ spojeno s e-mailovou adresou konkrétního zaměstnance 

zařazeného v organizační složce státu nebo státní organizaci, která přidělení 

iniciovala. 

 

K § 5 

 

Navrhuje se rámcově stanovit podmínky přidělení uživatelského oprávnění pro 

přístup do aplikací registru coby základního předpokladu pro poskytování údajů  

do registru a jejich sdílení. Požádání o přidělení uživatelského oprávnění3)  

je konstruováno pro organizační složky státu a státní organizace coby poskytovatele 

údajů jako povinnost, pokud ovšem nevyužijí postupu, že za ně bude údaje  

do registru poskytovat jejich zřizovatel (zakladatel) nebo věcně příslušný ústřední 

správní úřad, popř. jiná vybraná státní instituce (srov. § 3 odst. 6). Možnost podat 

žádost o přidělení uživatelského oprávnění budou mít organizační složky státu  

(tj. včetně Úřadu vlády) navíc i tehdy, pokud mají své zástupce zapojeny do činnosti 

vládní dislokační komise nebo regionálních dislokačních komisí, tedy speciálních 

poradních a koordinačních orgánů vlády, jež vláda v souladu s ZMS pověřila 

rozhodováním v dislokačních záležitostech (aktuálně usnesení vlády ze dne  

9. března 2015 č. 171 k návrhu Statutu Vládní dislokační komise a regionálních 

dislokačních komisí). 

Přidělování uživatelských oprávnění na základě žádosti zajišťuje Úřad coby 

provozovatel registru; i v jeho případě je tento postup pojat zásadně jako povinnost. 

Protože však počet uživatelských oprávnění není neomezený a do budoucna nelze 

ani vyloučit změny ve smluvních podmínkách s dodavatelem4), bude mít Úřad 

současně prostor pro účelnou regulaci případů přidělení jednotlivým organizačním 

                                                 
3)   Na veřejném portálu registru je zveřejněn postup pro organizační složky státu a státní organizace,  

jak se připojit k registru. Státní instituce žádají o připojení podporu registru prostřednictvím e-mailu 
k tomu zřízenému podporacrab@uzsvm.cz. 

4)   Počet uživatelských oprávnění se odvíjí a bude odvíjet od aktuálně nastavených smluvních  
podmínek s dodavatelem. Ty nyní vycházejí z původního projektu, u něhož doba udržitelnosti ještě 
stále běží (končí v srpnu 2017), a do budoucna se mohou v zájmu optimalizace provozu změnit. 
Navíc musí existovat určitá rezerva uživatelských oprávnění, protože počet organizačních složek 
státu a státních organizací vykazujících administrativní nemovitosti se může dále rozšiřovat, ať už 
proto, že bude získána nebo vznikne nová administrativní nemovitost, anebo proto, že ne všechny 
organizační složky státu a zejména státní organizace, které by administrativní nemovitost vykázat 
měly, již tak učinily; pro tyto nové přispěvatele musí být uživatelské oprávnění k dispozici. 
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složkám státu a státním organizacím. V tomto smyslu proto Úřad nemusí vyhovět 

např. žádostem o neúměrně vysoký počet uživatelských oprávnění pro jednu 

organizační složku státu či státní organizaci.  

Dílčích „úspor“ v počtu přidělovaných uživatelských oprávnění může být a již  

je dosahováno i zmíněným postupem zřizovatelů (zakladatelů) a věcně příslušných 

ústředních správních úřadů či jiných vybraných státních institucí, pokud pro vybrané 

organizační složky státu nebo státní organizace v rámci svého resortu zajišťují 

poskytování údajů do registru s využitím svých vlastních uživatelských oprávnění. 

Toto řešení navíc umožňuje volit podle konkrétních okolností a podmínek v rámci 

resortů efektivnější a hospodárnější postup z hlediska vlastních nákladů dotčených 

organizačních složek státu a státních organizací při napojení na registr. Vedle 

zmíněného resortu Ministerstva spravedlnosti, kde krajské soudy zadávají za okresní 

soudy, i Ministerstvo kultury zadává (kromě Národního divadla, Národní galerie, 

Národního památkového ústavu a Slezského zemského muzea) za své státní 

příspěvkové organizace (např. Národní muzeum, Národní knihovna ČR, Muzeum 

Jana Ámose Komenského). Svodné poskytování údajů do registru využívá také 

Ministerstvo zdravotnictví, kde mají své přístupy hygienické stanice a zdravotní 

ústavy, ale za nemocnice a ústavy poskytuje údaje samo ministerstvo. A velmi 

specifický případ je Ministerstvo vnitra, které v podstatě spravuje data za všechny 

své resortní organizační složky státu a státní organizace, ale způsobem migrace. 

V současné době Úřad disponuje 650 uživatelskými oprávněními. Počet aktuálně 

přidělených uživatelských oprávnění je 530 a průměrný počet přidělených oprávnění 

připadajících na jednotlivé organizační složky státu a státní organizace je 3. 

Disponibilní rezervu tvoří 120 dosud nepřidělených uživatelských oprávnění. 

  

 

K § 6 

 

Úprava pamatuje na případy organizačních složek státu a státních organizací, 

které nemají uživatelské oprávnění pro přístup do registru buď proto, že nehospodaří 

s žádnou administrativní nemovitou věcí, která by byla nebo měla být evidována 

v registru, ani neužívají administrativní nemovitou věc resp. kancelářský prostor 

v objektu, s nímž by byla příslušná hospodařit jiná organizační složka státu nebo 

státní organizace v působnosti ZMS (případně kde by vykonávala právo hospodařit 

státní organizace mimo působnost ZMS), anebo které by patřily nestátnímu 

vlastníku, anebo proto, že za ně poskytuje údaje do registru jejich zřizovatel 

(zakladatel) nebo věcně příslušný ústřední správní úřad, event. jiná vybraná 

organizační složka státu (popř. státní organizace v působnosti ZMS). Pro tyto státní 

instituce totiž musí být registr přístupný pro účely povinné vnitrostátní nabídky 

užívání nebo požívání administrativních nemovitých věcí evidovaných v registru nebo 

jejich částí, které jsou ve vlastnictví státu, tak jak ji předepisuje ZMS ve svém § 19c 

odst. 1.  

Jde tedy primárně o to, aby tyto státní instituce jednak mohly do nabídek 

ostatních organizačních složek státu a státních organizací v působnosti ZMS nahlížet 
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a čerpat informace o registru. K tomu účelu jim bude v § 6 odst. 1 garantováno 

zajištění užšího uživatelského oprávnění omezeného pouze na přístup na neveřejný 

portál registru, který je přitom součástí registru a kde budou nabídky všech 

organizačních složek státu a státních organizací zveřejňovány, přičemž toto 

uživatelské oprávnění jim přidělí Úřad. Současně však státní instituce bez vlastního 

uživatelského oprávnění pro přístup do aplikací registru z důvodu postupu podle § 3 

odst. 6 nařízení musí mít možnost činit vlastní nabídku užívání nebo požívání 

administrativního nemovitého majetku státu, s nímž jsou příslušné hospodařit. 

Protože takovou nabídku bude možno aktivně činit jen jejím přímým zadáním  

do registru a tedy na základě uživatelského oprávnění pro přístup do aplikací 

registru, nařízení vlády ukládá zajištění tohoto postupu pro dotčenou organizační 

složku nebo státní organizací - obdobně jako v § 2 odst. 5 - jejímu zřizovateli 

(zakladateli) nebo věcně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu, popřípadě jiné 

vybrané organizační složce státu (popř. státní organizaci v působnosti ZMS). 

 

K § 7 až 8 

 

Pro účely podrobnější informovanosti uživatelů registru o jeho provozu  

a technických postupech spojených s poskytováním údajů do i z registru, které jeho 

řádný provoz a efektivitu podmiňují, se i nadále počítá s klíčovou uživatelskou 

podporou a tedy metodickou rolí Úřadu. Pokud jde o vztah této „uživatelské 

metodiky“ k metodice, kterou již Úřad vytvořil na základě příslušného usnesení vlády, 

půjde v principu o tutéž metodiku, kterou Úřad bude dle potřeby a rovněž  

v reakci na úpravu aktuální podoby nařízení vlády dále rozvíjet a aktualizovat.  

Na potřebu případného přizpůsobení dosavadních nástrojů uživatelské podpory proto 

pamatuje i svojí podstatou přechodné ustanovení obsažené v § 7 odst. 3.  

Ustanovení rámcově upravují i další úkoly a činnosti Úřadu související 

s provozem centrálního registru administrativních budov a tedy se sdílením jeho 

údajů ve smyslu zákonného zmocnění. Pro organizační složky státu a státní 

organizace budou na neveřejném portálu registru zpřístupňovány vybrané údaje  

a reporty, využitelné pro efektivnější hospodaření s nemovitostmi evidovanými 

v registru. Vybrané údaje a reporty informativního charakteru bude mít k dispozici  

i veřejnost na veřejném portálu registru, přičemž zveřejňování těchto údajů a reportů 

bude souběžně zajištěno i na internetových stránkách Ministerstva financí. 

Režim poskytování informací podle speciální právní úpravy řešící svobodný přístup 

k informacím (tj. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů) tím nebude nijak dotčen.  

Pokud jde o samotný pojem „report“, využívá se pro větší srozumitelnost technika 

jeho vysvětlujícího zařazení v závorce k českému vyjádření „výstup ze zpracování 

údajů registru“ v souladu s čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

Pouze pro úplnost se uvádí, že za situace, kdy činnosti spojené s provozováním 

registru budou spadat do předmětu činnosti Úřadu, půjde ze strany Úřadu o „služby“ 

poskytované samozřejmě bezúplatně. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGEB69QL)



 

15 
 

K § 9 

 

Jelikož existující běžný provoz registru nečiní nařízení vlády do té míry spojeným 

s nabytím účinnosti zákonné úpravy a pro aplikaci samotné zákonné úpravy 

podmiňujícím, je možno navrhnout účinnost nařízení vlády bez přímé vazby  

na účinnost novely ZMS. Uvedený odstup přitom umožňuje precizovat přípravu 

návrhu nařízení při současně probíhajících dílčích korekcích již provozovaného 

registru ze strany Úřadu s cílem včasného dosažení jeho maximální možné shody 

s navrhovaným nařízením. Současně i další dotčené organizační složky státu a státní 

organizace se budou moci s novou úpravou dostatečně seznámit a zohlednit ji  

ve svých postupech. Konkrétní navržené datum pak zohledňuje vhodnost 

načasování účinnosti vzhledem k běžnému provozu registru. 

 

 

K přílohám 

 

Přílohy č. 1 až 12 zachycují pouze strukturu a výčet údajů evidovaných v registru 

a přímo v textu jsou vybaveny jen nezbytnými uživatelskými vysvětlivkami. Vlastní 

podrobnější obsahové a postupové informace jsou předmětem metodiky registru, 

která již existuje a která bude pouze v návaznosti na dílčí údajové změny, tak jak 

budou vyplývat s navrhovaného nařízení, v jednotlivostech přizpůsobena. Pokud 

mezi požadovanými údaji v konkrétních přílohách figurují vedle údajů z oficiálních 

zdrojů, např. z katastru nemovitostí, též vybrané údaje „dle SI“, tedy dle vlastních 

podkladů státních institucí (organizačních složek státu a státních organizací 

v působnosti ZMS), jde o záměrný a efektivní nástroj samokontroly správnosti 

evidovaných údajů. Tyto údaje v centrálním registru administrativních budov 

umožňují, aby státní instituce na první pohled, případně pomocí kontrolního reportu, 

eventuální nesoulad zjistily a odstranily buď v oficiálním zdroji, tedy např. v katastru 

nemovitostí, nebo naopak přímo ve své vlastní evidenci. Metodika Úřadu pro práci 

s registrem současně bude nastavovat doporučené lhůty pro odstranění tohoto 

nesouladu. 

Údaje uvedené v přílohách pro jednotlivé aplikace v naprosté většině patří k těm, 

které budou současně předmětem poskytování ze strany příslušných organizačních 

složek státu a státních organizací. Případy údajů přebíraných do centrálního registru 

administrativních budov z informačního systému katastru nemovitostí nebo ze 

základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí jsou v přílohách 

vyznačeny. Ty údaje, které v rámci registru představují pouze hodnoty automaticky 

generované resp. dotahované ze samotného systému (např. v rámci aplikace Areál 

v případě včlenění objektu do areálu) a které tedy z toho důvodu nebudou ani 

předmětem poskytování ze strany příslušných organizačních složek státu a státních 

organizací, do příloh v zájmu zachování přiměřenosti jejich rozsahu a v souladu se 

smyslem a účelem zákonného zmocnění a tedy i předmětem úpravy navrhovaného 

nařízení záměrně zařazeny nebyly. 
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