
 

 

 

V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem 1. místopředsedy vlády pro ekonomiku a ministra financí ze 

dne 21. června 2016 (autorizováno v EKLEPu dne 21. června 2016), s termínem dodání stanovisek do 14. července 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je 

uvedeno v následující tabulce: 

 

xxxxx = zásadní připomínka (vyznačeno orientačně dle provedené prvotní klasifikace ze strany připomínkových míst) 

 

xxxxx = akceptováno 

 

xxxxx = reakce v rámci doplňujícího vypořádání vybraných zásadních připomínek MV a ČÚZK 

 

Ministerstvo obrany 
Níže uvedené připomínky jsou zásadní. 

 

K ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) 

 

Požaduji upravit termíny pro vložení údajů o skutečném počtu zaměstnanců za 

uplynulé čtvrtletí v aplikaci ekonomické údaje. 

 

Odůvodnění: Podle stávající úpravy se informace za každé čtvrtletí podávaly 

zpětně v termínech k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12, tj. s tříměsíční periodicitou. 

Podle nově navrhované úpravy budou mezi termíny různě dlouhá časová období 

(2,3, resp. 4 měsíce). Bylo by tedy vhodné zachovat stávající stav nebo navrhnout 

 

 

 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Navrhované termíny jsou posunuty na tato data v zájmu dřívějšího 

získání aktuálních ekonomických údajů pro zpracovávání a využívání 

v reportingu, protože potřebné údaje jsou již v té době u jednotlivých 

OSS a SO objektivně k dispozici.     
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jiné termíny s tříměsíční periodicitou.  

 

K ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) 

 

Požaduji nově navrhovaný termín (28.2.) pro vložení údajů povinných 

ekonomických údajů za předchozí kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci 

upravit na 31. března. 

 

Odůvodnění: K navrhovanému termínu 28.2. nejsou známy všechny požadované 

ekonomické údaje za uplynulý kalendářní rok (nedoběhnou všechna vyúčtování). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K ustanovení § 3 odst. 1 písm. e) 

 

Požaduji nově navrhovaný termín (31.1.) pro vložení údajů v aplikaci objekt o 

roční spotřebě elektrické energie (kWh), plynu (m3), studené vody (m3) a teplé 

vody (m3) u objektů ve vlastnictví České republiky (dále jen „stát“) za předchozí 

kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci upravit na 31. března.  

 

Odůvodnění: K nově navrhovanému termínu 31.1. nejsou známy požadované 

ekonomické údaje za uplynulý kalendářní rok (nedoběhnou všechna vyúčtování). 

Pokud by se tyto údaje evidovaly v odlišném období, než je uvedeno v písm. d), 

bylo by nutné upřesnit písm. d) tak, že „povinné ekonomické údaje sledované za 

objekt mimo údajů o roční spotřebě elektrické energie (kWh), plynu (m3), studené 

vody (m3) a teplé vody (m3) u objektů ve vlastnictví České republiky (dále jen 

„stát“) za předchozí kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci. 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 
     Termín 28. 2. navazuje na termín roční účetní závěrky, viz příloha 

č. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., k zákonu o účetnictví (termín pro 

odeslání výkazů řádné účetní závěrky k 31. 12. je 25. 2. následujícího 

roku). Pro doplnění informace se uvádí, že termíny pro čtvrtletní 

účetní výkazy jsou vždy do 30. dne následujícího měsíce. 

Ekonomická data jsou uváděna v kategorii rozpočtových výdajů 

(příjmů).  

     Termín 28. 2. je stanoven z důvodu získání co nejpřesnějších a 

nejaktuálnějších údajů. K tomuto datu má státní instituce údaje k 

dispozici i dostatečný čas na jejich vložení do systému. Po tomto datu 

se uzavře analytický modul systému a data jsou připravena pro 

využití. Pokud by se lhůta posunula o 1 měsíc, došlo by ke zbytečné 

časové prodlevě. 

 

 

Akceptováno zčásti resp. jinak. 
     Vykazované spotřeby jsou porovnávány s výdaji za běžný rok. Z 

tohoto důvodu je nutné zaznamenat co možná nejpřesnější stav 

spotřeb za kalendářní rok. Termín 31. 1. byl z důvodu sjednocení 

mimo jiné i s termínem uvedeným v písm. d) a na základě 

obdržených připomínek posunut na 28. 2., přičemž se jedná o 

nejzazší termín pro vykazování spotřeb. Větší prodloužení termínu by 

mělo za důsledek zvýšenou nepřesnost vykazovaných údajů. Termín 

je nastaven tak, aby skutečný fyzický stav měřených komodit byl do 

systému zadán co nejdříve a tato data mohla být využívána pro další 

zpracování. Smlouvy za dodávky energií mají u různých subjektů 

nastavenu různou periodicitu vyúčtování. Zněním písm. e) § 3 odst. 1 

je myšlen fyzický stav roční spotřeby energií. ÚZSVM vychází z 

předpokladu, že pro potřeby účetnictví – dohadných položek, které 

jsou předmětem inventarizace, OSS a SO údaji disponují.  
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K ustanovení § 3 odst. 1 písm. f): 

 

Požaduji upřesnit období sledované spotřeby tepla tak, aby byly termíny zadání 

jednotně stanoveny vždy k 31. březnu následujícího roku.  

 

Odůvodnění: Dle § 3 odst. 1 se tříští termíny pro zadání ročních ekonomických 

údajů (včetně počtu zaměstnanců) a spotřeb na období od 31. ledna do 30. 

listopadu, přičemž u spotřeby tepla se jedná o „roční spotřebu“, zatímco ostatní 

údaje jsou „za předchozí kalendářní rok“.  Za příspěvkové organizace (dále jen 

„p.o.“) resortu MO zadává údaje jejich zřizovatel (v souladu s § 3 odst. 5 

nařízení vlády), který dostává podklady od odpovědných osob p.o., jež je získávají 

z oblastních pracovišť. U zkrácených termínů hrozí vyšší chybovost zadání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K ustanovení § 5 odst. 4 

Požaduji upřesnit ustanovení odst. 4 tak, aby bylo zřejmé co je pro Úřad pro 

 

 

 

Akceptováno zčásti resp. jinak. 
     Termín do 30. listopadu bude nahrazen termínem do posledního 

dne kalendářního měsíce následujícího poté, kdy nastane skutečnost 

opodstatňující vznik údaje nebo jeho aktualizaci (tj. doručení ročního 

vyúčtování), čímž dojde k částečnému sjednocení termínů pro dodání 

údajů dle § 3 odst. 1, tj. ustanovení bude znít:  

„f) jednou ročně nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce 

následujícího poté, kdy nastane skutečnost opodstatňující vznik údaje 

nebo jeho aktualizaci, jde-li o roční spotřebu tepla (GJ) u objektů ve 

vlastnictví státu.“. 

Speciálně k písmeni f) bude podáno i rámcové vysvětlení ve zvláštní 

části odůvodnění. 

 

     Stanovené termíny v §3 vychází ze stavu, kdy OSS nebo SO má 

údaje k dispozici. Termíny nelze sjednotit zcela, ale jen částečně. 

Právě z toho důvodu je v nařízení sjednocen termín 28. 2. pro 

vykazování ekonomických údajů i počtu zaměstnanců za předchozí 

období. Nově je obdobně sjednocen termín v písm. e). Ke zkrácení 

termínu oproti dosavadní praxi fakticky dochází při vykazování 

ekonomických údajů o počtu zaměstnanců z 31. 3. na 28. 2. V 

případě, kdy dojde k chybě ve vykazovaných údajích, má OSS a SO 

možnost prostřednictvím provozovatele registru ÚZSVM data v 

systému opravit. 

     Požadavku na úpravu termínu v případě § 3 odst. 1 písm. f) nelze 

vyhovět z toho důvodu, že současná legislativa, konkrétně § 7 

vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování 

nákladů na tepelnou energii, určuje, že náklady na teplo se 

vyúčtovávají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních 

měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Z tohoto důvodu nemůže být 

stanoven konkrétní termín pro vykazování. 

 

 

Akceptováno jinak, vysvětleno. 
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zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) vyhodnoceno jako 

přístupy „nad rámec“ a jakým způsobem budou tyto zřizovány a vyúčtovány ze 

strany Úřadu. 

 

Odůvodnění: Z kontextu není zřejmý rozsah oprávněných uživatelských přístupů 

např. kolik přístupů na kolik m2 spravované plochy v Centrálním registru 

administrativních budov – CRAB, a není tedy možné určit, který přístup je již 

Úřadem vyhodnocen jako „další“ nad rámec přístupů poskytovaných. Také není 

zřejmé z čeho a jak bude kalkulována úhrada nákladů na zřízení dalšího přístupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K příloze č. 2 nařízení - Aplikace pozemek 

 

1. Požaduji údaje za státní instituce zařadit mezi nepovinné z důvodu duplicity 

evidence. 

 

Odůvodnění: Jako povinné údaje jsou uvedeny stejné údaje za Katastr 

nemovitostí (KN), jako za státní instituce (SI) (výměra dle KN/výměra dle SI, druh 

     Stav „nad  rámec“ – tedy meze provozních podmínek registru – 

nelze a ani není účelné v nař. vlády konkretizovat, protože 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 UO, protože počet OSS a SO 

vykazujících admin. nemovitosti se může dále rozšiřovat, ať už proto, 

že bude získána nebo vznikne nová adm. nemovitost, anebo proto, že 

ne všechny OSS a zejm. SO, které by admin. nemovitost vykázat 

měly, již tak učinily, a pro tyto nové přispěvatele musí být UO 

k dispozici. Vzhledem k současně nastaveným smlouvám, kde 

náklady na uživatelská oprávnění nejsou separátně vyčísleny, nelze 

pro účely nařízení způsob určování výše nákladů, které by byly 

předmětem náhrady, odvodit a nebylo by to ani účelné. V principu by 

se jednalo o náklady na pořízení nových licencí, přičemž bude záležet 

na tom, o jaký typ licence bude mít OSS zájem. Jen ilustrativně lze 

podle aktuálních tržních podmínek uvést, že cena jedné licence, na 

níž je vázáno pouze jedno uživatelské oprávnění, se pohybuje na 

úrovni cca 60 tis. Kč (s násl. ročními provozními náklady cca 20% 

z pořizovací ceny licence).  

     Ve výše uvedeném smyslu bude proto doplněna zvláštní část 

odůvodnění, včetně informativních údajů o aktuálním počtu UO a 

stavu jejich přidělení.  

V důsledku plné akceptace připomínky MV, dovozující překročení 

zákonného zmocnění v případě úpravy náhrad, však ve výsledku bude 

dosavadní navržená úprava v § 5 odst. 4, připouštějící zajištění 

vyšších počtů uživatelských oprávnění za náhradu, zcela vypuštěna. 

 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 
     Tyto hodnoty jsou v CRAB právě proto, aby státní instituce na 

první pohled, případně pomocí kontrolního reportu, eventuální 

nesoulad odstranily buď v katastru nemovitostí, nebo přímo ve své 

vlastní evidenci. Jde o efektivní nástroj samokontroly správnosti 

evidovaných údajů. 
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pozemku, způsob využití). 

 

2. Požaduji údaj věcná břemena nezapsaná v KN zařadit mezi nepovinné údaje. 

 

Odůvodnění:  Neexistuje evidence věcných břemen nezapisovaných v KN, jejich 

existence se dovozuje z příslušných zákonů v případě potřeby ve vazbě 

na konkrétní případ.  

 

 

K příloze č. 3 nařízení - Aplikace objekt 

 

1. Požaduji údaje za SI zařadit mezi nepovinné z důvodu duplicity evidence. 

 

Odůvodnění: Jako povinné údaje jsou uvedeny stejné údaje za KN, jako za SI 

(číslo objektu čp/če, typ stavby, způsob využití stavby). 

 

 

 

2. Požaduji povinný údaj „úprava vlhkosti“ zařadit mezi nepovinné údaje. 

 

Odůvodnění: U objektů zařazovaných do evidence CRAB sloužících jako 

administrativní budovy nejsou technologie upravující vlhkost dané nemovitosti 

běžně nainstalovávány. 

 

K příloze č. 4 nařízení - Aplikace jednotka 

 

1. Požaduji údaj za SI zařadit mezi nepovinné z důvodu duplicity evidence. 

 

Odůvodnění: Jako povinné údaj je uveden stejný údaj za KN, jako za SI (způsob 

využití jednotky). 

 

 

 

 

2. Požaduji údaj věcná břemena nezapsaná v KN zařadit mezi nepovinné údaje. 

 

 

 

Akceptováno zčásti resp. jinak. 
Jde o podstatný údaj, jehož evidence je žádoucí, pokud je tento údaj 

znám. Avizovaný problém bude v příloze řešen poznámkou „Tento 

údaj se vyplní povinně v případě, kdy OSS nebo SO je o věcném 

břemenu nezapsaném v KN obeznámena. 

 

 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 
     Tyto hodnoty jsou v CRAB právě proto, aby státní instituce na 

první pohled, případně pomocí kontrolního reportu, eventuální 

nesoulad odstranily buď v katastru nemovitostí, nebo přímo ve své 

vlastní evidenci. Jde o efektivní nástroj samokontroly správnosti 

evidovaných údajů. 

 

Akceptováno zčásti resp. jinak. 
Jde o podstatný údaj, jehož evidence je žádoucí, pokud je tento údaj 

znám. Avizovaný problém bude v příloze řešen formou číselníku 

obsahujícího variantní údaj „nezjištěno“.. 

 

 

 

 

Neakceptováno, vysvětleno.  
     Tyto hodnoty jsou v CRAB právě proto, aby státní instituce na 

první pohled, případně pomocí kontrolního reportu, eventuální 

nesoulad odstranily buď v katastru nemovitostí, nebo přímo ve své 

vlastní evidenci. Jde o efektivní nástroj samokontroly správnosti 

evidovaných údajů. 

 

 

Akceptováno jinak. 
Údaj bude z přílohy č. 4 bez náhrady vypuštěn.  
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Odůvodnění: Neexistuje evidence věcných břemen nezapisovaných v KN, jejich 

existence se dovozuje z příslušných zákonů v případě potřeby ve vazbě 

na konkrétní případ. 

 

Obecně k přílohám nařízení 

 

Požaduji doplnit evidenci o položku „vyřazení v souladu s §14b ZMS“, pokud se 

bude jednat o tento způsob vyřazení, pak se nebudou vyplňovat povinně údaje o 

usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK a realizační ceně. 

 

Odůvodnění: Rozhodnutí podle ustanovení § 14b zákona č. 219/2000 Sb., o 

majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, může být oprávněnou 

osobou učiněno i u objektů, které jsou již vedeny v evidenci CRAB. Na základě 

rozhodnutí podle ustanovení § 14b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím 

vystupování v právních vztazích, pak následně dojde k vynětí položky z CRAB. 

V tomto případě nebude vydáváno usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK a ani 

nebude možné určit realizační cenu.  

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 
     Uvedený požadavek neuplatnilo žádné jiné připomínkové místo, 

kde ministr nebo vedoucí jiné vybrané organizační složky státu má 

oprávnění rozhodnout o nezařazení administrativní nemovitosti do 

registru (popř. vyřazení z něj). Navíc k otázkám spojeným s 

takovýmto rozhodováním a jeho dopady z hlediska registru jsou 

předmětem jednání speciální pracovní skupiny, jejíž výstupy by 

normativní úprava neměla předčasně a potenciálně i nevhodně či 

nedostatečně předběhnout. S vhodným řešením lze proto uvažovat 

pro případnou budoucí novelizaci nařízení  

 

Ministerstvo vnitra 
Zásadní připomínky: 

 

K § 2 odst. 2: 

V tomto ustanovení se poprvé objevuje výraz „pasportizace“, resp. 

„pasportizován“, který je pak dále v textu návrhu a v jeho přílohách využíván. 

Tento obrat se přitom s výjimkou jediné vyhlášky z devadesátých let v českém 

právním řádu nevyskytuje a není proto jasný jeho význam. Požadujeme jej proto 

nahradit jiným vhodnějším a již používaným pojmem nebo jej jednoznačně 

definovat. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Reakce na prvotní vypořádání 

Připomínku nepovažujeme za akceptovanou …neboť došlo pouze v § 2 odst. 2 k 

náhradě výrazu „pasportizace“ jiným, sice českým, ale opět nijak nedefinovaným 

pojmem. Definice v metodice není dle našeho názoru dostačující. Přitom na 

ostatních místech návrhu (a to i hned v dalším odstavci) se slovo „pasportizace“ 

používá beze změny. 

 

 

 

Akceptováno zčásti, vysvětleno 
     Pasportizace je v obecném smyslu popisování skutečného stavu 

věci. Nejčastěji se využívá pasportizace budov resp. objektů; v tomto 

smyslu s ním pracuje i návrh nařízení vlády. Výstupem 

pasportizačního procesu je pasport. 

     Pojem „pasport“ se v právním řádu vyskytuje, a to nikoli 

ojediněle. Užívá ho především stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

(pasport stavby) v rámci úpravy dokumentace skutečného provedení 

stavby, a to 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 
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Konečná reakce 

Zásadní připomínka se mění na DOPORUČUJÍCÍ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K § 7: 

1. V odstavci 1 se hovoří o metodice vedení, poskytování a využívání 

předepsaných údajů (není přitom ani zřejmé, které údaje jsou předepsány), 

postrádáme však dostatečné vysvětlení její role v rámci navržené regulace. 

komunikacích, pro označení základní evidence komunikací. Způsob 

zavedení termínu do právního předpisu v principu jako synonyma 

odpovídá v uvedených případech postupu dle čl. 40 odst. 3 věty třetí 

Legislativních pravidel vlády. Detailní definici pojmu přitom tyto 

předpisy neobsahují. V případě navrhovaného nařízení navíc 

problematika pasportizace jako taková není a nemůže být předmětem 

jeho úpravy a pro definici pasportizace zde tedy není ani věcný 

důvod. 

     Ve smyslu výše uvedeného bude proto postupováno i v návrhu 

nařízení vlády při práci s pojmem „pasportizace“, tak aby ve 

výsledku bylo dosaženo jeho obsahového ujasnění jako 

„zdokumentování stavu a provedení objektu“ při současném 

vysvětlujícím zařazení standardně užívaného pojmu „pasportizace“ 

do závorky v souladu s čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

Zároveň budou vypuštěny zmínky o metodice registru coby zdroji 

požadavků na pasportizaci, tj. § 2 odst. 2 a 3 budou upraveny takto: 

„(2) Údaje podle odstavce 1 písm. e), f) a g) se vedou pouze v 

případě, jsou-li stav a provedení objektu zdokumentovány 

(pasportizovány) tak, aby způsob tohoto zdokumentování 

(pasportizace) byl slučitelný se způsobem vedení údajů v registru. 

(3) Provádí-li organizační složka nově zdokumentování stavu a 

provedení objektu anebo upravuje-li stávající zdokumentování u 

objektu, který je evidován v registru, zapíše do registru data 

zdokumentování v potřebném formátu do 1 měsíce po skončení 

zdokumentování nebo jeho úprav. Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových (dále jen „Úřad“) sdělí organizační složce 

výsledek zapsání do 15 kalendářních dnů po zapsání, nebo vyzve 

organizační složku k opravě tak, aby zdokumentování bylo slučitelné 

se způsobem vedení údajů v registru.“. 

K dílčímu formulačnímu sjednocení dojde též v § 3 odst. 1 písm. a). 

Současně bude doplněna zvláštní část odůvodnění. 

 

 

Akceptováno zčásti, vysvětleno. 
     Ust. § 7 odst. 1 rámcově stanoví činnosti, které ÚZSVM jako 

provozovatel registru zajišťuje v zájmu (a jako předpoklad) řádného 
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Především není jasné, proč se o ní vůbec hovoří, a tedy proč se jí dodává 

právní relevance. Zákonné zmocnění vyžaduje právní úpravu předmětných 

záležitostí v nařízení vlády, není proto možné, aby sám tento prováděcí 

podzákonný předpis zmocnil Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových k vydání metodiky. Nezpochybňujeme, že metodika 

vysvětlující mechanismus fungování registru do větších podrobností, než 

jaké umožňuje právní předpis, je žádoucí, resp. nezbytná, obecně se však o 

takových metodikách v právním řádu nehovoří. 

 

Reakce na prvotní vypořádání 

Nesouhlas – metodika tohoto pojetí nemá v právním předpise co dělat. 

 

Konečná reakce 

Zásadní připomínka se mění na DOPORUČUJÍCÍ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zároveň upozorňujeme, že není přijatelné, aby předmětná metodika, ať již by 

její forma byla jakákoli, byla vydána (či stávající metodika existující de facto 

preater legem byla aktualizována) až s tříměsíčním časovým odstupem po 

nabytí účinnosti navrhovaného nařízení vlády. Tato metodika by měla být 

připravena a dána všem budoucím uživatelům k dispozici již v rámci 

legisvakanční doby. Z praktických důvodů bychom preferovali předstih 

alespoň dvou měsíců před nabytím účinnosti samotného nařízení vlády. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

 

K § 8: 

Ustanovení odstavce 2 považujeme za zmatečné, není totiž žádoucí se 

poskytování a vedení předepsaných údajů a jejich sdílení ostatními 

OSS a SO. K těmto činnostem náleží nezbytně i zajišťování 

metodiky. V tomto smyslu se metodické působení a zpracovávání 

potřebných návodů a vysvětlujících a informačních podkladů ze 

strany ÚZSVM jakožto provozovatele registru i nadále předpokládá a 

je zde proto zájem i na rámcovém pokrytí této činnosti v nařízení, a to 

včetně zohlednění existence dosavadních výstupů tohoto druhu 

zabezpečených ÚZSVM ještě na základě příslušných usnesení vlády 

(viz též dále). Ustanovení § 7 bude nicméně v zájmu vhodnějšího 

vyjádření upraveno takto: 

„(1) Úřad zajišťuje zejména technickou a uživatelskou podporu 

registru, správu dat a číselníků a přidělování uživatelských oprávnění.  

 

(2) Informace a uživatelské příručky potřebné pro poskytování údajů 

do registru a pro jejich využívání a sdílení Úřad zpřístupňuje pro 

organizační složky na neveřejném portálu registru způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.  

 

(3) Dosavadní informace a uživatelské příručky uvedené v odstavci 2, 

které Úřad zpřístupnil přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, 

přizpůsobí Úřad tomuto nařízení.“. 

 

 

Akceptováno. 
Z ustanovení § 7 odst. 3 bude vypuštěna část textu s termínem, čímž 

se zde upravená povinnost přizpůsobení metodiky vztáhne 

automaticky k datu účinnosti, tj. v reálu bude připravena v době 

legisvakance tak, aby k datu účinnosti (a v praxi i dříve) byla 

k dispozici. Samu zmínku o přizpůsobení metodiky je třeba 

v ustanovení zachovat, protože vyjadřuje vztah k dřívější metodice, 

vytvořené ÚZSVM na základě usnesení vlády. 

Celkově pak bude ustanovení upraveno i v návaznosti na předchozí 

připomínku, jak uvedeno výše. 

 

 

Akceptováno. 
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zmiňovat o dislokačních komisích v právním předpisu, když jde o orgány 

vytvořené pouze usnesením vlády a v právním řádu dosud nezakotvené. 

Především pak není zřejmé, proč se hovoří o rozsahu a podmínkách stanovených 

uživatelským oprávněním, když se nejedná o organizační složky státu či státní 

organizace, tedy uživatelské oprávnění se jim podle § 5 a 6 nevydává. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V odstavcích 3 a 4 se hovoří o „vybraných údajích a reportech“, není 

přitom zřejmé, o jaké údaje má jít (kdo je vybere – stěží to lze ponechat na úvaze 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) a pojmu „reporty“ chybí 

definice, která by vymezila, oč se jedná. Není ani zřejmé, proč by určení portálu 

(nejde přitom o právní termín) ke zveřejnění těchto údajů mělo být svěřeno úvaze 

Ministerstva financí.   

S ohledem na výše uvedené požadujeme odstavce 2 až 4 přepracovat. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bude řešeno úpravou v § 5 a 8, konkrétně v § 5 bude za odstavec 1 

vložen nový odstavec 2, který bude znít: 

„(2) Organizační složka může požádat Úřad o uživatelské oprávnění 

pro přístup do aplikací registru pro svého zástupce v poradním a 

koordinačním orgánu vlády uvedeném v § 8 odst. 2.“. Následující 

odstavce budou přečíslovány a v odstavci 3 budou slova v závěru 

„podle odstavce 1“ nahrazena slovy „podle odstavců 1 a 2“. 

     V § 8 bude odstavec 2 upraven takto: 

„(2) Poradní a koordinační orgány vlády, pověřené vládou k 

rozhodování podle § 14a odst. 4 zákona, sdílejí údaje vedené v 

registru pro účely svého rozhodování plnění dalších úkolů 

souvisejících s jejich působností v rozsahu a za podmínek 

stanovených uživatelským oprávněním pro přístup do aplikací 

registru, které bylo Úřadem přiděleno na žádost příslušné organizační 

složky podle § 5 odst. 2.“. 

     Současně bude zmínka o dislokačních komisích adekvátně 

nahrazena i v § 3 odst. 3 a úprava respektována i v nově vyděleném 

odstavci 4. 

 

 

Akceptováno, vysvětleno. 
     Začlenění pojmu „report“ do textu bude v § 8 odst. 3 řešeno 

obdobně jako u pojmu „pasportizace“ a současně bude do ustanovení 

zařazena obecná věcná charakteristika údajů resp. reportů 

zpřístupňovaných na stanoveném místě (místech) pro OSS, SO a 

vládou pověřené poradní a koordinační orgány, tedy VDK a RDK. 

Návazně bude upraven za účelem rámcové specifikace údajů a 

reportů určených pro veřejnost i odstavec 4, přičemž zmínka o 

Ministerstvu financí bude v textu zachována v dosavadním významu, 

protože pouze specifikuje další místo, kde budou údaje a reporty 

z registru informativního rázu souběžně (tedy ve stejném rozsahu a se 

stejným obsahem, bez prostoru pro výběr) zpřístupněny pro veřejnost. 

Konkrétně:  

„(3) Úřad zpracovává údaje registru pro účely hospodaření s 

nemovitými věcmi evidovanými v registru a výstupy ze zpracování 

těchto údajů (reporty) zpřístupňuje pro organizační složky a poradní a 
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K § 5 odst. 3 a § 9: 

 Předmětná ustanovení požadujeme vypustit, neboť překračují rámec 

zákonného zmocnění, které neumožňuje stanovit zpoplatnění některých aspektů 

používání Centrálního registru administrativních budov. Ostatně § 5 odst. 3 je 

formulován velmi obecně a neurčitě, což by v této souvislosti bylo nepřijatelné. § 

9 odst. 2 pak považujeme za zcela nadbytečný, neboť zákon č. 106/1999 Sb. se 

použije sám o sobě a má vyšší právní sílu, a proto by nyní navrhované nařízení 

koordinační orgány vlády uvedené v odstavci 2 přímo v registru a 

současně na neveřejném portálu registru. 

 

(4) Informativní veřejně přístupné údaje z registru a informativní 

veřejně přístupné výstupy ze zpracování údajů z registru zveřejňuje 

Úřad na veřejném portálu registru a souběžně i na portálu 

Ministerstva financí k tomuto účelu určeném.“. 

 

     Pojem „portál“ (případně „elektronický portál“) dle 

informativního šetření v aktuálních zákonech používán je a v této 

obecné podobě není vždy vysvětlen (např. v zákoně o spotřebních 

daních, v zákoně o dani z přidané hodnoty, v živnostenském zákoně 

„webový portál“ zmíněný v příloze 4). V případě některých portálů 

(např. portál veřejné správy v zákoně o informačních systémech 

veřejné správy, portál pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě 

v zákoně o archivní a spisové službě) je definován pouze jako 

informační systém, popř. se takto označuje součást informačního 

systému (podle zákona o státní službě portál pro přihlašování na 

úřednickou zkoušku coby součást informačního systému o státní 

službě). Za tohoto stavu lze důvodně usuzovat, že portál je vnímán 

v principu jako technický, odborný termín, jehož význam (obsah) se 

má za ustálený a všeobecně srozumitelný (známý). Obecně nelze 

vyloučit, že v těchto zákonech jde o prostou legislativní nedůslednost, 

nicméně pojem užíván je a objektivně není důvod nepřipustit jeho 

užití (za obdobných podmínek) i v navrhovaném nařízení vlády 

(pozn. - nejde o právní předpis, právě jehož ambicí by mělo být 

zaplnění možného definičního vakua). 

 

 

 

Akceptováno. 
Ustanovení § 9 bude vypuštěno, což platí i pro dosavadní věcně 

související § 5 odst. 4, resp. v kontextu s dalšími připomínkami nově 

§ 5 odst. 5 (v připomínce zřejmě jen nedopatřením uveden dosavadní 

odstavec 3, nově označený jako odstavec 4, který se zpoplatněním 

neměl a nemá nic společného).  
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vlády nemohlo postupy podle něj realizované ovlivnit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Doporučující připomínky: 

 

K terminologii: 

1. Doporučujeme vyjasnit používané pojmosloví „nahrát“ nebo „vložit“, resp. 

„poskytnout“. Tyto výrazy, které mají popisovat činnosti s údaji, již mají být 

vedeny, je třeba používat přesně a s jednoznačně vymezenými významy. 

Připomínáme, že v § 14a odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. lze nalézt slovní 

spojení „Organizační složka poskytuje“, pokud jde o samotné vložení údajů 

do systému, obvykle se používá pojem „zapsat“. 

 

 

2. Doporučujeme vysvětlit, co je míněno pojmem „realizační cena“, který je 

použit v přílohách č. 2 až 4. Pokud by měl být používán jako právní termín, 

je třeba jej přesně definovat. 

 

 

K § 1 odst. 2: 

Ustanovení doporučujeme vypustit pro jeho nadbytečnost, neboť použití 

pravidel stran vedení Centrálního registru administrativních budov i na státní 

organizace vyplývá z § 55 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. Ostatně prováděcí 

předpis nemůže sám stanovit vlastní působnost, resp. ji případně rozšiřovat nad 

rámec toho, co stanoví zákon.  

 

 

 

 

 

 

K § 3 odst. 1 písm. e) a f): 

Termíny „do 31. ledna“ resp. „do 30. listopadu“ doporučujeme nahradit 

termínem „do 28. února“. Dále požadujeme na konci textu písm. f) doplnit slova 

„za předchozí kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci“. 

Ke dni 30. listopadu běžného roku ještě není roční spotřeba tepla u 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
Výrazy „nahrát“ a „vložit“ budou v § 2 a 3 nahrazeny jedním 

výrazem „zapsat“. Dokonavá forma „poskytnout“ bude v návrhu 

zachována tam, kde to vyžaduje smysl textu. Z důvodu jednotného 

využití výrazu „zapsat“ v § 2 již nebude nutno zavádět v úvodní části 

§ 3 odst. 1 leg. zkratku „poskytne“.  

 

 

Vysvětleno. 
O právní termín nejde. Bude řešeno v metodice. 

 

 

 

Neakceptováno. 
Ustanovení bylo do dané podoby upraveno na základě požadavku 

legislativního odboru, tak aby eliminovalo potřebu zavádět 

legislativní zkratku „organizační složka“ pro OSS a SO v působnosti 

ZMS a současně rámcově zohlednilo i role zřizovatelů a zakladatelů 

těchto SO. Pokud jde o vymezení předmětu úpravy, je zcela totožný 

s obsahem zákonného zmocnění; jak bylo namátkově zjištěno, i 

v nově přijímaných nařízeních vlády s ucelenějším obsahem je 

úvodní vymezení předmětu úpravy standardní. 

 

 

 

Akceptováno zčásti. 
Řešeno i v návaznosti na připomínky MO (viz výše). 

V případě písmene e) upraveno datum dle požadavku; písmeno f) 

přeformulováno takto:  
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objektů ve vlastnictví státu známa a obdobně do 31. ledna nemusí být známa 

roční spotřeba elektrické energie, plynu a vody. Navrhujeme proto, aby veškeré 

údaje o roční spotřebě byly předávány až po účetním uzavření sledovaného 

období – tedy poté, kdy proběhla fakturace, nebo byla alespoň vytvořena kvalitní 

dohadná položka (odhad nákladů na základě odečtu měřidel) v rámci 

inventarizace a řádné účetní závěrky. Vykazování k různým okamžikům je 

nesystémové a v praxi povede k vzájemně nesrovnatelným údajům.  

 

 

K § 5 odst. 3: 

Přestože se i v odůvodnění návrhu hovoří o tom, že uživatelské oprávnění 

bude vázáno na konkrétní osobu (pracovníka), samotný návrh v § 5 a 6 hovoří o 

uživatelském oprávnění pouze ve vztahu k organizační složce státu. V tohoto 

však vybočují § 5 odst. 3 a 4, které umožňují Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových přizpůsobovat počet a rozsah uživatelských oprávnění. Je 

tedy třeba navrhované řešení vyjasnit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K příloze č. 8: 

V aplikaci Právní vztah doporučujeme vypustit údaj „Počet osob dle 

smlouvy“, neboť takový údaj není z právního hlediska povinnou náležitostí 

smlouvy. Případná změna tohoto údaje ve smlouvě by měla za následek 

vyhotovení dodatku ke smlouvě. Informace o počtu osob je povinným polem 

v aplikaci Ekonomické údaje a sbírat shodnou informaci do různých polí 

„f) jednou ročně nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce 

následujícího poté, kdy nastane skutečnost opodstatňující vznik údaje 

nebo jeho aktualizaci, jde-li o roční spotřebu tepla (GJ) u objektů ve 

vlastnictví státu.“. 

Speciálně k písmeni f) bude podáno i rámcové vysvětlení ve zvláštní 

části odůvodnění. 

 

 

 

 

Akceptováno zčásti, vysvětleno. 
     Z návrhu dotčených ustanovení avizované nejasnosti podle názoru 

předkladatele neplynou. V návrhu nařízení se při vymezení 

základních pravidel týkajících se iniciace přidělení uživatelského 

oprávnění užívá standardně jednotné číslo (organizační složka – 

uživatelské oprávnění). Iniciátorem přidělení může být pouze OSS 

nebo SO (ne zaměstnanec sám za sebe), samo uživatelské oprávnění 

je však spojeno s e-mailovou adresou konkrétního zaměstnance, 

kterou má u svého zaměstnavatele (tedy OSS nebo SO). Takovýchto 

uživatelských oprávnění může mít jedna OSS nebo SO i více, 

nařízení vlády však současně počítá s prostorem pro nezbytné 

korekce tohoto počtu. Že uvedeným postupem může být organizační 

složce státu nebo státní organizaci přiděleno více UO, je zřejmé právě 

z § 5 odst. 4. To, že se nařízení vlády nezmiňuje přímo o 

zaměstnancích, je adekvátní, protože UO je vázáno na e-mailovou 

adresu patřící OSS nebo SO, byť spojenou s jejím konkrétním 

zaměstnancem.  

     V tomto smyslu bude upřesněna i zvláštní část odůvodnění k § 3 a 

4. 

 

 

Akceptováno. 
Údaj v příloze č. 8 bude vypuštěn. 
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považujeme za nesystémové. 

 

K příloze č. 11: 

1. Doporučujeme namísto slova „výdaje“ používat slovo „náklady“. 

Vykazování spotřeby energie a dalších plnění dle přílohy č. 11 z nákladů je 

přesnější než z výdajů (mezi výdajem a nákladem existuje časový i 

hodnotový nesoulad. Např. záloha zaplacená dodavateli nebo nákup paliva na 

sklad jsou výdajem, ale jeho výše nevypovídá nic o skutečné spotřebě ve 

sledovaném období. Záloha může být v následujícím roce zúčtována s 

vysokým přeplatkem či nedoplatkem a zásoba paliv ve skladu nemusí být ve 

sledovaném období vůbec spotřebována. Zcela vyloučit nelze ani bezúplatné 

převody skladových zásob, kdy konečná spotřeba nastane v jiné účetní 

jednotce, než která učinila výdaj).  

 

 

 

2. Doporučujeme přehodnotit metodiku týkající se údaje o „skutečném počtu 

zaměstnanců“, který by měl dle našeho názoru zahrnovat pouze 

administrativní pracovníky. Dle stávající metodiky Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se do skutečného počtu zaměstnanců 

započítávají i např. pracovníci provozu a údržby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
Pohled výdajový byl stanoven s ohledem na skutečnost, že CRAB 

měl být napojen na IS Státní pokladny, který sleduje právě příjmy a 

výdaje (tedy ne na CSÚIS). I když tento záměr zatím nebyl 

realizován, je třeba vycházet z toho, že CRAB je projektován tak, že 

sleduje ekonomická data ve vazbě nejen na instituci, ale také na 

objekt. Rozhodnutí o sledování nákladů místo výdajů by kromě 

jiného znamenalo značné úpravy řady ekonomických IS (a s tím 

spojené výdaje prostředků státního rozpočtu), protože účetnictví 

běžně náklady členěné podle objektů vůbec neobsahuje. Přitom právě 

sledování ekonomických dat na objekt je značně využíváno. 

 

 

Vysvětleno. 
     Avizovaný problém není předmětem samotné úpravy v nařízení 

vlády. Zahrnutí provozních zaměstnanců souvisí s nezbytností i 

provozních činností v administrativním objektu jako předpokladu 

jeho fungování, a dále s faktem, že nejsou k dispozici jednoznačná a 

jednotná kritéria pro rozlišení administrativních a 

„neadministrativních“ zaměstnanců. Viz též vypořádání připomínky 

NKÚ, v souvislosti se kterým došlo ke zpřesnění § 3 odst. 1 písm. c) 

a přílohy č. 11).  

     (Pozn. - aplikace Ekonomické údaje je spojena s právním 

vztahem, který nemusí zahrnovat vždy celý objekt, tj. do skutečného 

počtu zaměstnanců zahrne vykazující OSS nebo SO jak své vlastní 

zaměstnance, tak i zaměstnance zaměstnané u jiného zaměstnavatele, 

který však jimi zajišťuje pro příslušnou OSS nebo SO nějakou 

službu, např. úklid, podporu IT apod. Skutečný počet zaměstnanců 

vykazují i OSS nebo SO v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., které 

jsou v objektu nebo v části objektu pouze uživatelem, přičemž může 

jít o objekt nestátní, ale i státní, avšak v příslušnosti hospodařit jiné 

OSS nebo SO v působnosti ZMS, ale také případně v právu 

hospodařit SO, na niž se režim ZMS nevztahuje.) 
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Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

 

K úvodní větě: 

Doporučujeme legislativní zkratku pro zákon č. 219/2000 Sb. zavést již 

v úvodní větě, jak to předpokládá čl. 67 Legislativních pravidel vlády. Úplná 

citace tohoto zákona a zavedení legislativní zkratky až v § 1 odst. 2 nejsou 

vhodné a z legislativně technického hlediska správné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K § 2: 

1. V odstavci 3 doporučujeme vypustit slova „jakožto provozovatel registru“ 

pro jejich nadbytečnost, neboť tato role Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových vyplývá z § 14a odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.  

 

2. V souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 

v odstavci 4 při odkazu na zákon č. 183/2006 Sb. využít jeho oficiální 

zkrácený název „stavební zákon“.  

 

K § 6 odst. 2: 

Doporučujeme ustanovení přepracovat, neboť zejména jeho první věta je 

formulována zmatečně, protože nelze říci, že „podmínkou … je nutnost“.  

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
Navržené řešení bylo zvoleno záměrně vzhledem k faktu, že v úvodní 

větě je v principu citován nikoli zákon jako takový, nýbrž jeho 

konkrétní zmocňovací ustanovení, které bylo do zákona vneseno 

novelou provedenou zákonem č. 51/2016 Sb. Pro tuto speciální citaci 

zákona spojenou pouze s jeho konkrétním ustanovením by bylo 

zavádějící užít legislativní zkratku „zákon“. Přitom v § 1 odst. 2 je 

zapotřebí citovat zákon jako celek pro účely obecné charakteristiky 

okruhu dotčených státních organizací v působnosti zákona č. 

219/2000 Sb., jež vymezuje § 54 odst. 1 zákona, poslední novelizací 

nedotčený. Tato obecná citace byla pak současně využita pro 

zavedení legislativní zkratky, protože v dalších ustanoveních nařízení 

(§ 8 odst. 2) se vyskytuje odvolávka na konkrétní ustanovení zákona, 

přičemž fakt, že toto ustanovení zákona (§ 14a) bylo do zákona 

vneseno rovněž novelou provedenou zákonem č. 51/2016 Sb., již 

nehraje roli. 

 

 

Akceptováno. 
Bude vypuštěno. 

 

 

Akceptováno. 
Bude upraveno v souladu s připomínkou. 

 

 

 

Akceptováno zčásti.  
Věta první bude ve vazbě na dále uvedené úpravy korigována ve 

smyslu připomínky.  

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGEB6B2A)



15 

 

Konkrétní podmínky v druhé větě je pak třeba dostatečně upřesnit.  

 

 

 

 

Ohledně věty třetí dáváme na zvážení, zda by předmětná lhůta neměla být 

počítána, a tedy přístup zajištěn, až od splnění předmětných podmínek.  

 

 

Neakceptováno. 
Vyjádření odpovídá standardnímu popisu přípustných (resp. 

požadovaných) způsobů zabezpečení. 

 

 

Akceptováno jinak. 
Protože předpoklad (podmínka) splnění specifických náležitostí 

zabezpečení je výlučně věcí žádající OSS nebo SO (tj. ÚZSVM 

žádosti o přidělení UO vyhoví a přidělí je, avšak OSS nebo SO 

nebude moci přidělené UO bez splnění specif. náležitostí zabezpečení 

využívat – „nenapojí se“, dokud si specif. náležitostí zabezpečení 

neuvede do pořádku, a to i za případné uživatelské podpory UZSVM) 

a protože tento předpoklad se vztahuje nejen na funkčnost 

uživatelského oprávnění pro přístup na neveřejný portál registru, ale i 

uživatelského oprávnění pro přístup do aplikací registru, bude 

upraven 
 § 5 tak, že bude v závěru doplněn o nový odstavec, ve výsledku - 

po vyvolaném vložení nového odstavce 2 (viz připomínka MV k 

§ 8) a současně po vypuštění původního odstavce 5(viz 

připomínka MV „K § 5 odst. 3 a § 9“) - označený jako odstavec 

5, který bude znít: 

„(5) Podmínkou přístupu do aplikací registru je splnění 

specifických náležitostí zabezpečení na straně organizační 

složky. Za specifické náležitosti zabezpečení se považuje 

zabezpečení přístupu organizační složky ke komunikační 

infrastruktuře veřejné správy a centrálnímu místu služeb nebo 

využití připojení pomocí virtuální privátní sítě.“, a současně 

 v § 6 bude dosavadní odstavec 2 rozdělen na odstavce 2 a 3, 

které budou znít: 

„(2) Úřad zajistí organizační složce uživatelské oprávnění pro 

přístup na neveřejný portál registru do 10 pracovních dnů od 

doručení žádosti podle odstavce 1. 

 

(3) Podmínkou přístupu na neveřejný portál registru je splnění 

specifických náležitostí zabezpečení na straně organizační 
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složky. Za specifické náležitosti zabezpečení se považuje 

zabezpečení přístupu organizační složky ke komunikační 

infrastruktuře veřejné správy a centrálnímu místu služeb nebo 

využití připojení pomocí virtuální privátní sítě.“,  

přičemž dosavadní odstavec 3 bude označen jako odstavec 4. 

 

     V kontextu s výše uvedenými změnami v § 5 bude toto ustanovení 

ještě doplněno v odstavci 1 o nové písmeno c) a současně bude 

srovnatelně zpřesněno následující písmeno nově označené jak d), a to 

takto: 

„c) započne užívat nebo požívat nemovitou věc ve vlastnictví státu, 

která se eviduje v registru a je s ní příslušná hospodařit jiná 

organizační složka, nebo její část, anebo započne užívat nebo požívat 

nemovitou věc ve vlastnictví státu, k níž má právo hospodařit státní 

organizace, která není v působnosti zákona, nebo její část, 

d) započne užívat nebo požívat nemovitou věc, která není ve 

vlastnictví státu a která se eviduje v registru, nebo její část.“. 

Uvedená změna je odůvodněna potřebou kompletovat v návaznosti 

na reálný stav nastavení registru všechny situace, na které má 

ustanovení § 5 odst. 1 dopadat. 

 

Ministerstvo zdravotnictví 
K materiálu obecně:  

Podle názoru MZ je nezbytné, aby uživatelskými oprávněními k registru 

disponovaly všechny organizační složky a státní organizace, jejichž objekty jsou 

evidovány v registru. 

 

Zásadní připomínky: 

 

K ustanovení § 6 odst. 3 

Z ustanovení § 6 odst. 3 plyne skutečnost, podle které v případě, že zabezpečuje-

li poskytování údajů do registru za organizační složku, které se údaje týkají, její 

zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná vybraná organizační 

složka, viz § 2 odst. 5, nemá tato organizační složka uživatelská oprávnění do 

 

Vzato na vědomí. 
Návrh nařízení svými ustanoveními vytváří pro tento požadavek 

potřebný rámec (podrobněji viz dále). 

 

 

 

Vysvětleno. 
     Pokud za organizační složku státu nebo státní organizaci 

v působnosti ZMS bude na základě volby postupu podle § 3 odst. 5 

(nově odstavec 6) poskytovat údaje do registru její zřizovatel 

(zakladatel), nebo věcně příslušný ústřední správní úřad, popřípadě 
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registru, což považujeme za velmi nevhodné. Každá organizační složka a státní 

organizace, podléhající režimu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 

evidující majetek v registru, by měla mít k tomuto registru uživatelské oprávnění, 

byť jen náhledu, usnadňující zřizovateli, věcně příslušnému ústřednímu 

správnímu úřadu nebo jiné vybrané organizační složce spolupráci s poskytovateli 

dat a poskytovatelům dat pak přehled o údajích evidovaných o jejich objektech 

evidovaných v registru. 

Požadujeme návrh v tomto smyslu upravit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jiná vybraná organizační složka státu (event. státní organizace) a bude 

za ni podle § 6 odst. 3 (nově odstavec 4) zajišťovat i provádění 

vnitrostátní nabídky, pak taková OSS nebo SO sice nebude mít své 

vlastní uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru, avšak 

bude pro ni současně platit postup podle § 6 odst. 1, tj. musí mít tak 

jako tak zajištěn speciální přístup na neveřejný portál registru. Kromě 

toho pro ni bude platit i postup podle § 4 odst. 3, tj. může Úřad 

požádat o jakékoli další údaje vedené v registru. Stejně tak bude moci 

přes neveřejný portál registru využívat reporty zpřístupňované 

ÚZSVM podle § 8 odst. 3.  

     Postup podle § 3 odst. 5 (nově odstavec 6) je na uvážení 

dotčených OSS nebo SO 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. Tento systém je využíván 

především v resortu Ministerstva spravedlnosti u okresních a 

obvodních soudů, ale v určité formě ho využívají i některé jiné 

resorty. Blíže viz odůvodnění k § 3, 5 a 6.     

 

     Ust. § 6 odst. 3 (ve výsledku odstavce 4 – viz úpravy § 6 na 

základě připomínky MV) bude nicméně zpřesněno tak, aby byla 

zřejmá vazba právě na uvedený § 3 odst. 5 (nově 6), tj. v první větě 

za slova „do aplikací registru“ budou vložena slova „z důvodu 

postupu podle § 3 odst. 6“.  

 

     Současné budou v § 3 přehledněji strukturovány a zejména 

z časového hlediska precizovány podmínky pro poskytování údajů do 

registru za organizační složku státu nebo státní organizaci, které se 

údaje týkají, a to do dvou odstavců namísto dosavadního odstavce 5 

(a po provedeném dalším posunu číslování) takto: 

„(6) Poskytování údajů do registru za organizační složku, které se 

údaje týkají, může zabezpečovat s využitím vlastního uživatelského 

oprávnění pro přístup do aplikací registru její zřizovatel, věcně 

příslušný ústřední správní úřad nebo jiná vybraná organizační složka. 

Organizační složka, které se údaje týkají, musí průběžně pro tento 
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Doporučující připomínky 

 

K ustanovení § 6 odst. 1 

Doporučujeme změnu v § 6 odst. 1, a to následovně: 

„(1) Organizační složka, která nemá uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací 

registru, protože neposkytuje údaje do registru, požádá Úřad nejpozději do 1 

měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, popřípadě do 1 měsíce ode dne 

svého vzniku, o uživatelské oprávnění pro přístup na neveřejný portál registru, 

tak aby se zejména mohla seznamovat s metodikou registru podle § 7 odst. 1 3 a 

mohla sledovat nabídky užívání nebo požívání nemovitých věcí ve vlastnictví 

státu evidovaných v registru od ostatních organizačních složek. 

 

 

 

 

 

 

 

K ustanovení § 7 odst. 2 

Doporučujeme změnu v § 7 odst. 2, a to následovně. 

„(2) Metodiku registru uvedenou v odstavci 1 a 2 Úřad zveřejňuje pro 

organizační složky na neveřejném portálu registru způsobem umožňujícím 

dálkový přístup.“. 

Jde o zřejmou písařskou chybu. 

účel zajišťovat poskytovateli nezbytnou součinnost.  

 

(7) V případě uvedeném v odstavci 6 započne zřizovatel, věcně 

příslušný ústřední správní úřad nebo jiná vybraná organizační složka 

s poskytováním údajů podle odstavců 1, 2 a 4 do 1 měsíce poté, kdy 

organizační složka, které se údaje týkají, začne splňovat kterýkoli z 

důvodů pro podání žádosti o uživatelské oprávnění pro přístup do 

aplikací registru, uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až d). Jestliže 

organizační složka takový důvod splňuje již ke dni nabytí účinnosti 

nařízení, započne zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad 

nebo jiná vybraná organizační složka poskytovat údaje podle 

odstavců 1, 2 a 4 v souladu s tímto nařízením do 1 měsíce od nabytí 

jeho účinnosti, pokud již ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení tyto 

údaje do registru neposkytuje.“. 

 

 

Akceptováno jinak. 
Protože na základě připomínky MV budou ve výsledku z návrhu 

nařízení vypuštěny odkazy na metodiku registru, odpadne v § 6 odst. 

1 potřeba odkazovat na § 7. Ustanovení § 6 odst. 1 bude v tomto 

kontextu upraveno takto: 

„(1) Organizační složka, která nemá uživatelské oprávnění pro 

přístup do aplikací registru, protože neposkytuje údaje do registru, 

požádá Úřad nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto 

nařízení, popřípadě do 1 měsíce ode dne svého vzniku, o uživatelské 

oprávnění pro přístup na neveřejný portál registru, tak aby se mohla 

seznamovat s informacemi o registru a sledovat nabídky užívání nebo 

požívání nemovitých věcí ve vlastnictví státu evidovaných v registru 

nebo jejich částí od ostatních organizačních složek.“. 

 

 

Akceptováno jinak. 
V návaznosti na připomínku MV bude navrhovaný § 7 odst. 2 znít 

takto: 

„(2) Informace a uživatelské příručky potřebné pro poskytování údajů 

do registru a pro jejich využívání a sdílení Úřad zpřístupňuje pro 
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K ustanovení § 8 odst. 4 

Doporučujeme změnu v § 8 odst. 4, a to následovně: 

„(4) Úřad zveřejňuje jiné vybrané údaje a reporty z registru na veřejném portálu 

registru a na portálu Ministerstva financí k tomuto účelu určeném.“. 

Tento návrh odůvodňujeme snahou alespoň rámcově rozlišit takto podávané 

informace od informací podávaných podle § 8 odst. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K ustanovení § 3 odst. 1 písm. f) 

"Organizační složka prostřednictvím uživatelského nebo technického rozhraní 

vloží nebo nahraje (dále jen „poskytne“) do registru nové údaje nebo v něm 

aktualizuje stávající jednou ročně nejpozději do 30. listopadu, jde-li o roční 

spotřebu tepla (GJ) u objektů ve vlastnictví státu.".  

Vložení stavu roční spotřeby tepla (za minulý rok) do 30. 11. se jeví příliš dlouhá 

doba. Za aktuální rok ale též nelze, neboť údaj v té době nemůže být znám. Jedná 

se skutečně o 30. listopad? 

 

K odůvodnění: 

 

Dále upozorňujeme, že v materiálu se nikde neuvádí, kolik stojí provoz celého 

systému CRAB. Tzn. ne pouze provoz vlastního systému, ale i náklady OSS, 

které do systému data vkládají tj. lidské zdroje, provoz datových připojení atd. 

Náklady na zavedení systému OSS také nejsou uvedené, ale ve fázi rozšiřování 

funkčního systému již nejsou relevantní. Domníváme se, že u již zavedeného 

systému by mělo být běžné, aby tyto náklady byly vyčísleny a byly součástí 

organizační složky na neveřejném portálu registru způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.“. 

 

 

Akceptováno jinak. 
Bude upraveno ve smyslu připomínky a současně v reakci na 

připomínky MV společně s odstavcem 3 takto: 

„(3) Úřad zpracovává údaje registru pro účely hospodaření s 

nemovitými věcmi evidovanými v registru a výstupy ze zpracování 

těchto údajů (reporty) zpřístupňuje pro organizační složky a poradní a 

koordinační orgány vlády uvedené v odstavci 2 přímo v registru a 

současně na neveřejném portálu registru. 

 

(4) Informativní veřejně přístupné údaje z registru a informativní 

veřejně přístupné výstupy ze zpracování údajů z registru zveřejňuje 

Úřad na veřejném portálu registru a souběžně i na portálu 

Ministerstva financí k tomuto účelu určeném.“. 

 

 

Akceptováno. 
Bude upraveno i vzhledem k dalším připomínkám takto: 

„f) jednou ročně nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce 

následujícího poté, kdy nastane skutečnost opodstatňující vznik údaje 

nebo jeho aktualizaci, jde-li o roční spotřebu tepla (GJ) u objektů ve 

vlastnictví státu.“. 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
Z hlediska navrhovaného nařízení vlády zajišťujícího cíleně 

provedení již platné a účinné zákonné úpravy není uvádění 

provozních nákladů za „připojené“ OSS a SO samo o sobě relevantní 

resp. nemůže skýtat základ pro úvahy, zda navrhovanou prováděcí 

úpravu přijmout nebo nepřijmout. Při projednávání návrhu novely 
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dokladového materiálu. 

 

 

zákona č. 219/2000 Sb. reálně mohlo být a bylo v DZ pouze obecně 

konstatováno, že výdaje tohoto druhu byly (CRAB funguje již od r. 

2012 a OSS a SO se napojovaly postupně již na základě přísl. 

usnesení vlády a většina připojení byla zrealizována již v r. 2014) 

zajištěny z prostředků jednotlivých kapitol bez dalších nároků na 

státní rozpočet. Důvodem zde současně byla praktická 

nekvantifikovatelnost těchto individuálních nákladů, a to s ohledem 

na variabilitu forem připojení na CRAB a konkrétních podmínek 

v jednotl. OSS a SO z hlediska jejich vlastních systémů. Samo 

nařízení vlády je koncipováno zásadně se záměrem podchytit aktuální 

stav. Případné nové údaje či změny dosud nepovinných údajů na 

povinné jsou zařazeny pouze v omezené míře tak, aby přispívajícím 

OSS a SO nezpůsobily výdajové dopady. Rozšiřování údajového 

spektra bude v případě budoucí potřeby prováděno novelizací 

nařízení a tedy se samozřejmým vyhodnocením možných dopadů na 

SR. 

 

Český statistický úřad 
Zásadní připomínka: 

Český statistický úřad požaduje doplnit v Příloze č. 1 – 4 návrhu nařízení: 

a) jednoznačný identifikátor základního registru územní identifikace, adres a 

nemovitostí na úrovni stavebního objektu (dále jen RÚIAN“), včetně 

objektů v areálu, jejichž technickoekonomické atributy CRAB využívá 

v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů; 

b) souřadnice definičního bodu objektu dle RÚIAN, včetně objektů v areálu. 

 

Odůvodnění: 

ČSÚ požaduje, aby administrativní budovy vedené v CRAB byly 

evidovány v souladu s identifikátory vedenými v RÚIAN, z kterého dle § 

14a odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů CRAB 

přebírá a využívá údaje. ČSÚ proto navrhuje rozšířit dosavadní 

identifikaci budov dle evidenčního čísla státní instituce  

o identifikátor RÚIAN a souřadnice definičního bodu dle RÚIAN. 

 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Podle zákona má registr sloužit OSS a SO k účelnému a 

hospodárnému využívání primárně státních, ale i nestátních 

nemovitostí nebo jejich částí k administrativním účelům. Tomuto cíli 

je podřízen i okruh údajů, které jsou a budou v registru evidovány. 

Proto pokud ZMS v § 14a odst. 3 počítá s přebíráním a využíváním i 

v případě údajů z informačního systému KN a RÚIAN, uvažuje 

nikoli všechny údaje z uvedených veřejných informačních systémů, 

nýbrž pouze ty údaje resp. v tom rozsahu či formě, které jsou 

nezbytné resp. mají význam pro zákonem sledovaný účel využívání 

údajů CRABu jako celku. Takto již byl CRAB od počátku i 

projektově nastaven a vytvořen. Požadované doplnění proto jde nad 

rámec zákonem sledovaného účelu, je věcně nadbytečné a především 

by znamenalo nutnost technického přizpůsobení CRABu na získávání 

těchto dalších údajů z uvedených informačních systémů, což by 

současně znamenalo neodůvodněné výdajové dopady. Je tedy zřejmé, 
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Data doplněná dle vznesené připomínky by poté měla být zveřejněna 

ve  veřejném portálu CRAB současně s dalšími vybranými údaji a reporty. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Doporučující připomínky: 

1. Český statistický úřad navrhuje rozšířit znění § 4 návrhu o výslovné uvedení 

druhů uživatelských oprávnění do aplikací CRAB. 

 

Odůvodnění: 

ČSÚ navrhuje výslovné uvedení druhů oprávnění z důvodu přehlednosti 

navrhované právní úpravy, aby státní instituci již při podávání žádosti  

o uživatelské oprávnění byl zřejmý rozsah oprávnění (včetně rozsahu 

získávaných reportů). 

 

2. Český statistický úřad doporučuje v Odůvodnění či Metodice registru  

dle § 7 odst. 3 návrhu nařízení upřesnit: 

a) termín „právní vztahy provozní“. Budou uváděny pouze právní vztahy, 

které souvisí s údaji v aplikaci ekonomické údaje? Některé služby jsou 

zajišťovány formou dohod o provedené práci a hrazeny ze mzdových 

prostředků, nejsou proto dosud v CRAB uváděny; 

b) vložení právních vztahů v případě užívání zapůjčených prostorů,  

kdy státní instituci jsou poskytovány služby administrátorem objektu, ale 

další služby si zajišťuje samostatně. 

 

že požadované doplnění by nebylo v souladu se smyslem a účelem 

úpravy v § 14a odst. 3 zákona, jak se domnívá ČSÚ. 

 

 

 

 

Neakceptováno. 
Druhy uživatelských oprávnění jsou podmíněny aktuálními 

licenčními podmínkami, které v rámci konkrétního kontraktu nelze 

bez dalšího měnit. Základní specifikace typů UO z nařízení vyplývá 

(pro přístup do aplikací registru a pro přístup na neveřejný portál 

registru). Konkrétní informace pro OSS a SO jsou věcí metodiky a 

individuální podpory ze strany provozovatele registru. 

 

 

Vysvětleno. 
Jde primárně o téma pro metodiku popř. pro individuální konzultaci 

s provozovatelem registru. 

Provozní právní vztahy se povinně evidují pro nákup paliv a energií. 

Tyto údaje souvisí s aplikací ekonomické údaje.  

U vykazování ekonomických výdajů lze v systému rozlišovat, zda 

byly použity na úhradu za dodavatelské služby, nebo hrazeny na 

interní zdroje. Tedy v systému lze rozlišit, komu jsou hrazeny dané 

služby. Tato hodnota však není na právních vztazích, ale vykazuje se 

jednou ročně na kartě ekonomických údajů. 

 

 

 

Český úřad zeměměřický a katastrální 
Obecně k návrhu 

Vypisovat jednotlivé položky obsažené v informačním systému formou právního 

předpisu považuji za krajně nevhodné, mimo jiné i proto, že strukturu 

jednotlivých údajů zahrnutých v aplikacích bude v případě potřeby možné změnit 

pouze novelou nařízení. 

Obsah celé řady položek uvedených v přílohách je pouze z názvu položky 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 
     Nařízení vlády má stanovit rozsah a strukturu evidovaných údajů v 

centrálním registru administrativních budov. Popis položek obsahuje 

všechny údaje, které se v registru evidují. Jednoznačné stanovení 

rozsahu povinně evidovaných polí v nařízení vlády zajistí stabilitu 
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nejasný, bez dalšího upřesnění prostřednictvím metodiky není zřejmé, jaké údaje 

mají být do těchto položek vyplněny. Právní předpis je bez další metodiky 

prakticky nepoužitelný. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K § 7 odst. 3 

Požaduji novou metodiku přizpůsobit tomuto nařízení již k 1. 1. 2017. Pokud 

bude toto nařízení vydáno, a subjekty, pro které z něj vyplývají povinnosti, se jím 

mají řídit, musí mít k dispozici aktualizovanou metodiku již od data jeho 

účinnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K přílohám 

K přílohám č. 3 a 5 

Navrhuji údaj o skutečném počtu osob zavést jako nepovinný. Tento údaj je 

obtížně sledovatelný a udržovatelný v aktuálním stavu, např. v případech budov, 

evidence. Případné změny budou realizovány v odůvodněných 

případech formou novelizace nařízení, a to při respektování účelnosti 

požadovaných údajů i sledování nákladů a efektů jejich případného 

navyšování. OSS a SO tedy budou mít možnost se k plánovaným 

změnám vyjádřit.  

     ÚZSVM si je vědom toho, že je nutné k položkám další 

vysvětlení, metodika existuje, a je využívána. Její aktualizace 

proběhne nejpozději do účinnosti nařízení. V nařízení jsou proto 

tvorba i zpřístupnění metodiky rámcově upraveny, i když v důsledku 

akceptování připomínky MV dovozující nepřípustnost odkazů na 

metodiku přímo v textu nařízení byly zmínky o metodice registru 

nahrazeny obecnějším způsobem vyjádření. 

     Nelze současně pominout, že nařízení se neomezuje pouze na 

strukturu a výčet údajů, nýbrž upravuje i další nezbytnou 

problematiku v souladu se zákonným zmocněním. 

 

 

Akceptováno. 
I v kontextu s připomínkami MV byl celý § 7 upraven takto: 

„(1) Úřad zajišťuje zejména technickou a uživatelskou podporu 

registru, správu dat a číselníků a přidělování uživatelských oprávnění.  

 

(2) Informace a uživatelské příručky potřebné pro poskytování údajů 

do registru a pro jejich využívání a sdílení Úřad zpřístupňuje pro 

organizační složky na neveřejném portálu registru způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.  

 

(3) Dosavadní informace a uživatelské příručky uvedené v odstavci 2, 

které Úřad zpřístupnil přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, 

přizpůsobí Úřad tomuto nařízení.“. 

 

 

 

Akceptováno. 
Údaj o skutečném počtu osob bude označen za nepovinný, a to 

v přílohách 3 a 6 (v připomínce zřejmě nesprávně uvedena příloha č. 
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kde sídlí více správních úřadů s celkovým počtem v řádu stovek osob. Zároveň se 

domnívám, že tento údaj není pro potřeby registru nutný.  

 

 

K příloze č. 3  

Požaduji položky „Číslo objektu dle KN“, „Typ stavby dle KN“ nahradit 

položkami „Číslo objektu dle RÚIAN“, „Typ stavby dle RÚIAN“. Podle § 31a 

odst. 7 zákona o obcích dochází k očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování 

budovy zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí 

(RÚIAN). Číslo stavebního objektu je referenčním údajem RÚIAN, proto by 

měla čísla stavebních objektů do Centrálního registru administrativních budov 

přebírána z RÚIAN, nikoli z katastru nemovitostí, což vyplývá i z ustanovení § 

14a odst. 3 zákona č. 219/2000 S., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích. Takto by mělo být postupováno obecně 

v případě všech referenčních údajů obsažených v základních registrech.    

Tato připomínka je zásadní. 

 

Reakce na prvotní vypořádání 

S navrženým vypořádáním souhlasíme pouze částečně. Předmětná připomínka 

totiž nebyla akceptována v plném rozsahu – necílila pouze na výslovně uvedené 

údaje, záměrně byla koncipována obecnějším způsobem. Například od 1. ledna 

2017 bude referenčním údajem i způsob využití stavby (viz zákon č. 192/2016 

Sb.), u kterého by rovněž mělo převzetí z RÚIAN nahradit údaje dle KN. Dalšími 

referenčními údaji jsou například údaje o adresách – vyhodnocení vazeb registru 

vůči RÚIAN by mělo být ze strany překladatele provedeno důsledněji. 

 

Konečná reakce 

Souhlas s vypořádáním. 

 

K přílohám č. 2 až 4 

Centrální registr administrativních budov vedle sebe staví údaje „Výměra dle 

KN“ a „Výměra dle SI“, „Druh pozemku dle KN“ a „Druh pozemku dle SI“, 

„Způsob využití dle KN“ a „Způsob využití dle SI“, „Způsob využití jednotky dle 

KN“ a „Způsob využití jednotky dle SI“, „Způsob využití stavby dle KN“ a 

„Způsob využití stavby dle SI“ a řadu dalších, čímž podporuje porušování zákona 

č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) ze strany státních 

5)  

 

 

 

 

Akceptováno. 
Specifikované údaje budou v příloze č. 3 požadovaným způsobem 

změněny, a to i např. s přihlédnutím ke změnám okruhu referenčních 

údajů RÚIAN nastávajícím od 1. 1. 2017. Prostor pro provedené 

úpravy však byl současně limitován tím, v jaké podobě jsou 

požadované údaje v RÚIAN dostupné – konkrétně údaje o adresách 

jsou v některých případech zastoupeny v několika verzích (resp. je k 

dispozici údaj o více adresách), což pak RÚIAN jako zdroj takového 

údaje pro registr vylučuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno zčásti, vysvětleno. 
     Tyto hodnoty jsou v CRAB právě proto, aby státní instituce na 

první pohled, případně pomocí kontrolního reportu, eventuální 

nesoulad odstranily buď v katastru nemovitostí, nebo přímo ve své 

vlastní evidenci. Jde o efektivní nástroj samokontroly správnosti 

evidovaných údajů. Tím nikdo nezpochybňuje povinnost podle 

katastrálního zákona. Viz též vypořádání obdobných připomínek MO. 
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institucí. Podle § 58 odst. 2 písm. d) katastrálního zákona se totiž právnická nebo 

podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že neohlásí 

katastrálnímu úřadu ve stanovené lhůtě změny údajů katastru týkající se jeho 

nemovitosti podle § 37 odst. 1 písm. d). Podle § 37 odst. 1 písm. d) jsou pak 

vlastníci a jiní oprávnění povinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů 

katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a 

předložit listinu, která změnu dokládá. Nelze proto souhlasit s tím, že státní 

instituce mají ve své evidenci odlišné údaje o nemovitostech, než jaké jsou 

vedeny v katastru nemovitostí. Tento rozpor jsou povinny výše uvedeným 

postupem odstranit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Reakce na prvotní vypořádání 

Nařízení však vzbuzuje nežádoucí dojem, že jde o standardní situaci, kterou není 

třeba dále řešit. Navíc i současná metodika tento stav podporuje, neboť vysvětlení 

daných položek obsahuje pouze konstataci možnosti existence dvojího vedení 

údajů. Požadujeme, aby v této souvislosti byla upravena důvodová zpráva tak, že 

do metodiky bude doplněno, že vedení těchto dvojích údajů je možné pouze po 

časově omezenou dobu, a že SI jsou povinny tyto údaje v co nejkratší době uvést 

do souladu. 

 

Konečná reakce 

Souhlas s vypořádáním. 

V zájmu zřetelnějšího vyjádření nezbytnosti zajistit ze strany 

příslušné organizační složky státu nebo státní organizace návazné 

odstranění zjištěného nesouladu se nicméně v tomto smyslu doplňuje 

zvláštní část odůvodnění. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nejvyšší kontrolní úřad 
I. K odůvodnění návrhu 

V odůvodnění návrhu na straně 35 materiálu je uvedeno: „Nelze nicméně 

vyloučit, že bezchybná evidence v registru se v praxi stane pro organizační složky 

státu a státní organizace v  působnosti ZMS podmínkou pro získání finančních 

prostředků ze státního rozpočtu na provoz či investice do administrativní budovy. 

Za tímto účelem již proběhlo ze strany Úřadu několik jednání se zástupci 

Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu.“ 

Máme za to, že nelze zcela zaručit bezchybnost evidence v registru, tudíž nelze 

podmiňovat získání finančních prostředků ze státního rozpočtu na provoz či 

investice údaji o budovách a  nemovitých věcech uvedených v registru.  

Citovanou pasáž doporučujeme vypustit. 

Akceptováno zčásti. 
Pasáž bude upravena takto: 

„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 do administrativní 

budovy. Za tímto účelem již proběhlo ze strany Úřadu několik 

jednání se zástupci Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a 

obchodu.“. 
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II. K jednotlivým ustanovením 

 

1. K § 2 odst. 3 

V tomto odstavci je uvedeno, že Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových (dále jen „ÚZSVM“) sdělí organizační složce, která nahrála data 

do informačního systému CRAB, výsledek nahrání. V tomto bodě doporučujeme 

upřesnit formu sdělení, nejlépe elektronicky, např. datovou schránkou nebo 

zprávou prostřednictvím informačního systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. K § 2 odst. 4 

V odstavci je zmiňován „zákon upravující územní plánování a stavební řád“, 

doporučujeme uvést přesnou identifikaci konkrétního právního předpisu. 

 

 

 

3. K § 3 odst. 1 písm. c) 

Text pod písm. c) požadujeme vypustit. Ustanovení, že organizační složky státu 

mají čtyřikrát ročně poskytovat do registru údaje o skutečném počtu zaměstnanců 

za uplynulé čtvrtletí, je nad rámec zmocnění uvedeném v § 14a odst. 3 ZMS, 

neboť nařízení vlády lze vydat pouze k provedení zákona a v jeho mezích. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 
V návaznosti na vyvolanou připomínku MV (poukaz na § 17 zákona 

č. 300/2008 Sb.) a v kontextu s další připomínkou MV bude 

navrhované ustanovení § 2 odst. 3 znít takto: 

„(3) Provádí-li organizační složka nově zdokumentování stavu a 

provedení objektu anebo upravuje-li stávající zdokumentování u 

objektu, který je evidován v registru, zapíše do registru data 

zdokumentování v potřebném formátu do 1 měsíce po skončení 

zdokumentování nebo jeho úprav. Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových (dále jen „Úřad“) sdělí organizační složce 

výsledek zapsání do 15 kalendářních dnů po zapsání, nebo vyzve 

organizační složku k opravě tak, aby zdokumentování bylo slučitelné 

se způsobem vedení údajů v registru.“. 

 

 

Akceptováno jinak. 
V návaznosti na leg. tech. připomínku MV bude užita slovní citace 

„stavební zákon“. 

 

 

Akceptováno jinak. 
Údaj o počtu zaměstnanců umístěných v objektech evidovaných 

v registru je pro naplnění jeho účelu klíčový a nepřekračuje zákonné 

zmocnění, stejně jako např. údaje o výměrách, spotřebě energií atd. 

(viz též vypořádání tematicky související připomínky MV). 

Ustanovení nicméně bude zpřesněno tak, aby nevyvolávalo mylný 

dojem, že jde o údaj „personálního“ typu. Konkrétně: 

„c) v termínech do 28. února, do 30. dubna, do 31. července a do 31. 

října, jde-li o údaje o skutečném počtu zaměstnanců nebo jiných 

osob umístěných v objektu nebo jeho části za uplynulé čtvrtletí v 

aplikaci Ekonomické údaje,“. 
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4. K § 3 odst. 3 

Navrhovaný text neřeší, jak se příslušná organizační složka dozví o vydání 

usnesení vlády, resp. o rozhodnutí Vládní dislokační komise nebo regionálních 

dislokačních komisí. Povinné subjekty, v jejichž čele nestojí člen vlády, se o 

vydání příslušných rozhodnutí nemusí dozvědět vůbec, nebo se zpožděním. Pro 

tyto případy je třeba text doplnit o pravidla doručování příslušných aktů 

zakládajících povinnost poskytovat údaje do registru a lhůty pro splnění uvedené 

povinnosti počítat ode dne doručení. 

 

 

 

 

5. K § 3 odst. 5 

V odstavci je uveden pojem „ústřední správní úřad“. Doporučujeme použitý 

pojem uvést do souladu s terminologií zákona č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a 

pojem „ústřední správní úřad“ nahradit pojmem „ústřední orgán státní správy“. 

 

 

 

6. K § 5 odst. 4 

Ustanovení § 5 odst. 4 považujeme za nadbytečné. Podle ustanovení § 5 odst. 3 

může ÚZSVM počet a rozsah uživatelských oprávnění pro přístup do aplikací 

registru přidělených pro jednotlivé organizační složky z důvodu hospodárnosti 

provozu registru přizpůsobit množství nemovitých věcí evidovaných pro tyto 

organizační složky v registru a četnosti jejich vstupu do registru. Tímto by mělo 

být zajištěno optimální množství oprávnění při zachování principu hospodárnosti 

jak na straně ÚZSVM, tak i na straně organizačních složek. 

 

 

7. K § 7 odst. 3 

Navrhujeme zkrátit uvedenou lhůtu pro přizpůsobení dosavadní metodiky 

registru. Nabytí účinnosti navrhovaného nařízení vlády se podle ustanovení § 10 

předpokládá až dnem 1. ledna 2017 a změny oproti stávající metodice 

Návazně bude zpřesněna příloha č. 11. 

 

 

Vysvětleno. 
Podmínky a způsoby uveřejňování usnesení vlády nejsou předmětem 

úpravy nařízení; pokud nepodléhají utajení, jde o dokumenty veřejně 

přístupné především na internetových stránkách vlády resp. Úřadu 

vlády. Administrace rozhodnutí a doporučení VDK a RDK spadá 

věcně pod úpravu Statutu Vládní dislokační kolise a regionálních 

dislokačních komisí. Požadovaná úprava by současně překračovala 

rámec zákonného zmocnění. 

 

 

 

Vysvětleno. 
Pojem zákona č. 2/1969 Sb. je v novějších předpisech i přes určité 

nedůslednosti nahrazován právě označením „ústřední správní úřad“. 

Z řady zákonů lze jmenovat např. správní řád, nebo služební zákon. 

Rozhodující pro užití pojmu „ústřední správní úřad“ v navrhovaném 

nařízení je ovšem jeho užívání v zákoně č. 219/2000 Sb. 

 

 

Akceptováno. 
V důsledku plné akceptace připomínky MV, dovozující překročení 

zákonného zmocnění v případě úpravy náhrad, bude ve výsledku 

dosavadní navržená úprava v § 5 odst. 4, připouštějící zajištění 

vyšších počtů uživatelských oprávnění za náhradu, zcela vypuštěna. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
Ustanovení upraveno. Viz obdobná připomínka MV a ČSÚ. 
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nepovažujeme za natolik zásadní, aby bylo pro úpravy zapotřebí tříměsíční lhůty. 

 

 

8. K příloze č. 3 (k textu přílohy třetí věty na konci tabulky) 

„Povolená velikost jedné přílohy je maximálně 10 MB, povolený typ formátu…“. 

Pakliže je přílohou myšlena např. celá Projektová dokumentace objektu, pak je 

navržená maximální velikost přílohy nedostatečná. Jestliže se touto maximální 

velikostí rozumí jeden soubor z Projektové dokumentace objektu, doporučujeme 

zvážit maximální velikost jedné přílohy. 

 

 

 

Akceptováno. 
Text v příloze č. 3 bude upraven ve smyslu připomínky, tj. 

„Přílohy tvoří zejména projektová dokumentace, PENB, listinné 

dokumenty a fotografie vztahující se k objektu. Povolená velikost 

jedné přílohy je maximálně 10 MB. V případě, kdy má příloha větší 

velikost než 10 MB, rozdělí se do více samostatných souborů o 

velikosti nepřesahující 10 MB. Povolený typ formátu přílohy je 

následující:  

pdf, zip, txt, doc, docx, dwg, gif, jpg, csv, xls, xlsx, ppt, xml, xsl, 

bmp, html, png, pptx, cfr.“. 

 

Generální ředitelství cel 
K předloženému materiálu Vám zasíláme níže uvedené zásadní připomínky: 

 

1) Generální ředitelství cel (dále jen „GŘC“) v současné době eviduje 

v centrálním registru administrativních budov (CRAB) cca 110 objektů (vlastních 

a nájemních). Tuto agendu dosud vykonává jeden pracovník, který má v pracovní 

činnosti veškeré nakládání s nemovitým majetkem celé České republiky. Z tohoto 

důvodu jsou do evidence CRAB zadávány pouze nejnutnější údaje. V případě, že 

by měly být úplně a správně vyplněny veškeré údaje v evidenci CRAB, tzn. i 

provozní smlouvy, včetně všech dodatků a pasportizace objektů, bylo by nutno 

přijmout minimálně dva pracovníky, kteří by vyřizovali pouze tuto agendu, čímž 

GŘC vzniknou mzdové náklady ve výši minimálně 850.000 Kč ročně. V rámci 

této agendy je nutno mimo jiné provést i fyzickou kontrolu všech objektů a 

provést revizi všech nájemních smluv. V případě zjištění nesrovnalostí je nutno 

veškeré změny charakteru plochy v objektech schválit v RDK, případně ve VDK 

a uzavřít s pronajímateli dodatky k nájemním smlouvám. 

 

 

 

2) Pracovník, který zadáví údaje do evidence CRAB, tyto údaje získává od 

pracovníků z detašovaných oddělení GŘC a ne vždy mohou být údaje správné a 

 

 

Vysvětleno: 
Je skutečností, že nařízení vlády nově zavádí povinnost evidence 

provozních smluv k objektu. Jedná se totiž o důležitý údaj pro reporty 

z CRAB. Největší administrativní zátěž pro OSS ovšem spočívala v 

samotném zavedení objektů do systému, které již proběhlo podle 

usnesení vlády z 20. prosince 2012 č. 954. Uváděné údaje o zadávání 

pouze nejnutnějších údajů by tedy případně mohly nasvědčovat 

určitému podcenění již dříve vládou uložené agendy. V současné 

době evidence spočívá zejména v aktualizaci údajů a nepřináší větší 

administrativní zátěž, než byla prvotní evidence. Nařízení nezavádí 

povinnost zaevidování pasportů u stávajících budov (podrobněji viz 

odůvodnění). Pouze v případě nových pasportizací je nutné zohlednit 

skutečnost, že údaje mají sloužit i pro systém CRAB. Tyto údaje, 

pokud budou ve správném formátu dle metodiky pasportizace, lze do 

systému nahrát automaticky. 

 

Neakceptováno. 
Nejde o relevantní připomínku k návrhu nařízení vlády. Řešením je 
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úplné. Důvodem je skutečnost, že uživatelem objektů jsou celní úřady, které 

v objektech v rámci svých aktuálních potřeb mění kancelářské prostory za 

skladové prostory, archiv a naopak. Tyto změny celní úřady nehlásí na GŘC, 

tudíž může dojít k nesprávným a neúplným údajům v evidenci CRAB, a s tím 

vyplývající porušení pracovních povinností pro pracovníka, který údaje do 

evidence CRAB zadává, dle § 47 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

nastavení účelného procesu hlášení změn. Celní úřady si mohou 

kontrolovat správnou evidenci v reportech a v případě nesrovnalostí 

hlásit opravy na GŘC. Podrobnosti metodického charakteru lze řešit 

s provozovatelem registru. Obdobně jako výše mohou uváděné 

skutečnosti nasvědčovat určitému podcenění již dříve vládou uložené 

agendy. 
 

 

Ministerstvo kultury 
K § 1 

V návrhu chybí bližší definice, resp. specifikace termínu „administrativní 

budova“, která by konkrétně vymezila její zařazení do systému. Současné členění 

administrativních budov v CRAB je obecné, a proto doporučujeme definici 

doplnit do úvodních ustanovení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K § 3 písm. d), e) a f) 

Doporučujeme sjednotit všechny termíny (zadávání ekonomických údajů 

včetně spotřeby energií) k nejzazšímu navrženému datu, tj. k datu 28. únor.  

 

 

 

K Příloze č. 11 

Upozorňujeme, že některé služby jsou sloučeny do jednoho paušálu, jako 

např. ostraha, činnost podatelny a správní činnost. Také dodávky vody stočné, 

teplé užitkové vody a elektrické energie nejsou předepisovány k úhradě dle 

skutečně naměřené spotřeby, ale na základě paušálu na m2 pronajaté plochy 

 

Neakceptováno. 
Základní vymezení nemovitých věcí nebo jejich částí, které se evidují 

v registru, obsahuje přímo zákon v § 14a odst. 1. Podrobnější 

nastavení systémově vyplývá z rozhodovacích kompetencí vlády a 

pověřených poradních a koordinačních orgánů (VDK, RDK), tak jak 

jsou upraveny ve Statutu Vládní dislokační komise a regionálních 

dislokačních komisí. Pro nařízení vlády naproti tomu zmocnění k 

„bližší definici“ administrativních budov ze zákona nevyplývá. 

Určité problémy z hlediska určení charakteru objektů jako 

administrativních pro některé mezní případy již v praxi zaznamenány 

byly a měly by být řešeny připravovanou novelou Statutu. Protože 

novela bude přijímána opět formou usnesení vlády, bude se možno 

k navrhovaným úpravám v rámci vnějšího připomínkového řízení 

standardně vyjádřit. 

 

 

Akceptováno zčásti. 
Viz úpravy v § 3 odst. 1 provedené též v návaznosti na další 

připomínky a k nim podaná vysvětlení v rámci vypořádání. 

 

 

Vysvětleno. 
V případě sloučených služeb je třeba údaje k jednotlivým službám 

specifikovat odhadem výdajů. Jsou-li úhrady předepisovány na 

základě paušálu, použije se údaj dle paušálu s korekcí dle vyúčtování 
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nebytového prostoru. Z tohoto pohledu bude využití údajů pro ekonomické úvahy 

nebo porovnání problematické.  

 

 

K důvodové zprávě 

Do zvláštní části důvodové zprávy doporučujeme doplnit chybějící 

vysvětlení k jedenácti přílohám, které následují za textem nařízení vlády.  

 
 

skutečné spotřeby v roce následujícím.  

 

 

 

 

Akceptováno obecně. 
Zvláštní část bude doplněna takto: 

„Přílohy č. 1 až 12 zachycují pouze strukturu a výčet údajů 

evidovaných v registru a přímo v textu jsou vybaveny pouze 

nezbytnými uživatelskými vysvětlivkami. Vlastní podrobnější 

obsahové a postupové informace jsou předmětem metodiky registru, 

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

budou vyplývat s navrhovaného nařízení, bude v jednotlivostech 

přizpůsobena.“.  

Kromě toho zde budou zařazena ještě další doplnění reagující na 

připomínku ČÚZK a na potřebu obecného vysvětlení zvoleného 

přístupu při zpracování příloh. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Doporučující připomínka:  

K § 3 odst. 1 písm. d) a e): Doporučujeme zvážit posunutí termínů určených pro 

poskytování uvedených údajů. Termíny fakturací za předchozí období jsou 

nastaveny u dovadavatele  až v 5. měsící následujícího roku, přičemž existuje 

důvodná obava, že dodavatel médií s ohledem na platné smlouvy nebude chtít 

přistupit na změnu termínu fakturace. 

 

MŠMT doporučuje zapracovat uvedenou připomínku.  

 

 

 

 

Akceptováno zčásti. 
Viz úpravy ustanovení § 3 odst. 1 provedené též v návaznosti na další 

připomínky a k nim podaná vysvětlení v rámci vypořádání. 

 

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 
1/ MZV považuje předkládané nařízení vlády o údajích centrálního registru 

administrativních budov z pozice správy majetku za zbytečně složité a 

zacházející do detailů a ve svém důsledku stále více zatěžující pracovníky, kteří 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Viz vypořádání rámcově obdobné obecné připomínky ČÚZK a 

tematicky příbuzných připomínek GŘC. 
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mají správu majetku v jednotlivých resortech na starosti. Množství údajů 

v návrhu nařízení vlády uvedených, která mají být do registru zadána, je enormní 

a často nemá ani žádnou vypovídající schopnost o dané nemovitosti. MZV proto 

doporučuje předložený návrh zredukovat na základní údaje a zamezit tak 

shromažďování informací, které mohou být případně i zneužity. 

 

2/ MZV považuje požadavek v § 3 odst. 1 návrhu nařízení vlády na doplňování 

jednotlivých údajů v určitých termínech za zbytečně složitý, přičemž výkon této 

činnosti bude pro pracovníka vykonávajícího správu majetku znamenat značný 

nárůst agendy. Termín 31. ledna uvedený v § 3 odst. 1 písm. e) návrhu nařízení 

vlády je vzhledem k vyúčtování poskytované dodavateli těchto médií nevhodný, 

neboť v té době ještě nemusí být vyúčtování za předcházející kalendářní rok 

hotovo. MZV proto navrhuje termín sjednotit s předchozím bodem uvedeným v 

§ 3 odst. 1 písm. d), tzn. 28. února. MZV dále upozorňuje, že z návrhu není 

patrno, za jaké zúčtovací období má být poskytnut údaj o spotřebě tepla podle § 3 

odst. 1 písm. f), který má stanoven termín 30. listopadu. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno zčásti. 
Viz úpravy ustanovení § 3 odst. 1 provedené též v návaznosti na další 

připomínky a k nim podaná vysvětlení v rámci vypořádání. 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo zemědělství 
1) Předkládaný dokument zmiňuje podmíněně otázku pasportizace objektu, 

avšak v jednotlivých přílohách návrhu nařízení ji uvádí jako podmínku při 

vyplňování tzv. povinných polí. Je třeba doplnit, zda nepotřebný majetek 

předávaný příslušnému ústřednímu správnímu úřadu musí mít provedenou 

blíže specifikovanou pasportizaci a kdo ponese náklady s tím spojené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) V § 3 odst. 1 písm. d), e) a f) jsou uváděny termíny pro podání informací, 

které neodráží reálné možnosti s ohledem na autonomní termíny dodavatelů, 

zejména energií. Bez koordinace postupu vůči dodavatelům nelze tyto údaje 

Vysvětleno. 
Jedná se o dvě rozdílné věci. Karta Pasportizace v aplikaci Objekt 

obsahuje v povinných polích pouze takové údaje, které je možné 

získat nejen odborně provedenou pasportizací objektu, ale jsou běžně 

dostupné např. v projektové dokumentaci. Správce budovy by měl 

mít tato data k dispozici. K omezenému rozsahu požadavků na 

pasportizaci dle navrhovaného nařízení viz obecná část odůvodnění 

(bod 5) a zvláštní část odůvodnění k § 2. Pokud jde o podmínky 

vážící se k pasportizaci v kontextu se změnami příslušnosti 

hospodařit s administrativními objekty, není a nemůže být tato 

problematika předmětem úpravy navrhovaného nařízení vzhledem 

k mezím, které vyplývající ze zákonného zmocnění. 

 

 

Akceptováno zčásti. 
Viz úpravy ustanovení § 3 odst. 1 provedené též v návaznosti na další 

připomínky a k nim podaná vysvětlení v rámci vypořádání. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGEB6B2A)



31 

 

zajistit. 

 

3) Považujeme za vhodné výslovně zohlednit, zda se v případě nájemného jedná 

o komerční firmy, nebo resortní nevládní organizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Doporučujeme v § 7 odst. 3 slovo „nabytím“ nahradit slovem „nabytí“. 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
Za předpokladu, že připomínka směřuje k údaji z aplikace 

Ekonomické údaje, pak platí, že jako „nájemné“ je zde sledován údaj 

o výši úplaty za užívání, hrazené ze strany vykazující OSS nebo SO 

zpravidla nestátnímu subjektu (přenechávat do užívání za úplatu by 

ovšem mohla i státní organizace mimo působnost zákona č. 219/2000 

Sb., např. státní podnik Lesy ČR, státní podnik Česká pošta, ale také 

např. SŽDC; na úplatě by se ale mohly mezi sebou dohodnout i SO 

v působnosti uvedeného zákona) Ve všech těchto případech je pro 

sledovaný údaj v principu nerozhodné, zda jde o pronajímatele 

„komerčního“ nebo „nekomerčního“ (podstatný je pouze údaj o výši 

hrazené úplaty za užívání resp. nájemného). 

 

 

Akceptováno. 
Bude opraveno. 

 

Ministerstvo životního prostředí 
Doporučující připomínka: 

3. V §3 odstavcích c) a d) došlo ke změnám v harmonogramu povinných 

aktualizací oproti minulým letům. Především v odstavci d) je termín vkládání 

ekonomických údajů za předchozí kalendářní rok posunut o měsíc dopředu na 

28. 2. (původně do 30. 3.).  

 

Vzhledem k vyúčtovávání např. spotřebovaných energií, které od dodavatelů 

chodí do konce února, některé i začátkem března, mohou být tedy vložené údaje 

nepřesné. 

 

Vysvětleno. 
Viz úpravy ustanovení § 3 odst. 1 provedené též v návaznosti na další 

připomínky a k nim podaná vysvětlení v rámci vypořádání. 

 

 

 

 

 

Úřad vlády – Odbor kompatibility 
Po stránce formální: 

 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování souladu se závazky 

 

 

Vzato na vědomí. 
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vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii, jak 

vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 

usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 

zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii, v platném znění. 

 

Po stránce materiální: 

 

K předloženému návrhu neuplatňujeme žádné připomínky ani návrhy změn. 

 

Závěr: 

 

Návrhem není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a 

návrh není s právem EU v rozporu. 

 

 

 

 

 

 

Technologická agentura 
Připomínka: 

1. Příloha č. 11 definuje ekonomické údaje, které je subjekt povinen uvádět 

Centrálním registru administrativních budov v aplikaci Ekonomické 

údaje. Tato tabulka obsahuje položky 10 - 12, které jsou vázané na systém 

EDS/SMVS. Naše organizace není součástí tohoto systému: v poli částka 

není problém vyplnit u takových akcí hodnotu “0”, problém nastává při 

požadavku uvést jako povinný i 13ti místný kód investiční akce, bez jehož 

zadání nelze záznam uložit. Vyhláška opět tyto údaje uvádí jako povinné. 

Jediným řešením je v tomto směru uvedení hodnoty “0” třináctkrát po 

sobě i do pole “akce”, což nepovažujeme za účelné. Navrhujeme proto 

tyto hodnoty stanovit jako nepovinné.   

 

2. Doporučujeme revizi nápovědy a funkčnosti systému, jelikož systém 

často není schopen relevantně definovat příslušnou chybu, která brání 

uložení záznamu. Dále některé akce je v systému možno provést až na 

několikátý pokus při zachování stejného postupu, kdy systém hlásí 

obecnou chybu ve znění “záznam není možné uložit”. 

 

 

Vysvětleno. 
Položky 10 - 12 se vyplňují v případě financování dle vyhlášky č. 

560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku. Upozornění v tomto smyslu je v příloze u 

sledovaných (ale i některých dalších) údajů pod příslušným odkazem 

zařazeno. 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
V případě, kdy se uživatel setká v systému s hlášením o chybě, je 

nutné ji zaslat na email: podporacrab@uzsvm.cz. 

Úpravou samotného návrhu nařízení není připomínka řešitelná. 
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Závěr 

Žádáme o zvážení povinných polí v příloze č. 11. 

 

Generální finanční ředitelství 
§3 odst.1 písm. d) 

Navrhujeme nahradit text „do 28. února“ textem „do 31. března“. 

Zkrácení termínu z 31. března na 28. února může v praxi OSS činit problémy 

(např. nebudou k dispozici podklady od dodavatelů energií, uzávěrka roku 

obvykle probíhá v druhé polovině ledna roku nového). 

 

§ 3 odst. 1 písm. e) 

Navrhujeme nahradit text „do 31. ledna“ textem „do 31. března“. 

V tomto termínu nejsou k dispozici údaje o stavu spotřeby  

u všech objektů od dodavatelů komodit. 

 

§ 3 odst. 1 písm. f) 

Konec věty pro srozumitelnost a jednoznačnost doplnit textem „za předchozí 

kalendářní rok“. 

 

 

§ 3 odst. 2 

Navrhujeme doplnit nařízení o harmonogram splnění nové povinnosti pro OSS, 

která je dána textem „doplní provozní právní vztahy k areálu, objektu a jednotce“.  

Návrh nařízení nespecifikuje, zda se nová povinnost vztahuje na doplňování 

všech provozních právních vztahů zpětně či pouze na budoucí doplňování 

provozních právních vztahů po účinnosti nařízení vlády. 

Pokud by bylo nutné zpětné doplňování smluv na dodávky energií, svozu odpadu, 

servisu výtahů atd., je nutné stanovit OSS dostatečný časový prostor na 

implementaci tohoto úkolu. 

 

§ 7 odst. 2 

Text „v odstavcích 1 a 2“ nahradit textem „v odstavci 1“. 

V tomto odstavci č. 2 se nařízení vlády odvolává na odstavec 1 a 2 tohoto 

paragrafu. Formulace je nelogická, stačí odkaz na odstavec 1. 

 

Vysvětleno. 
Viz úpravy ustanovení § 3 odst. 1 provedené též v návaznosti na další 

připomínky a k nim podaná vysvětlení v rámci vypořádání. 

 

 

Vysvětleno. 
Viz úpravy ustanovení § 3 odst. 1 provedené též v návaznosti na další 

připomínky a k nim podaná vysvětlení v rámci vypořádání. 

 

 

Vysvětleno. 
Viz úpravy ustanovení § 3 odst. 1 provedené též v návaznosti na další 

připomínky a k nim podaná vysvětlení v rámci vypořádání. 

 

 

Vysvětleno. 
Ustanovení bude působit teprve od nabytí účinnosti nařízen (dle 

předpokladu od 1. 1. 2017), nikoli zpětně (retroaktivita není obecně 

přípustná). Bude se tedy týkat pouze skutečností a potažmo údajů, 

které vzniknou nebo se změní počínaje nabytím účinnosti nařízení.  

Pokud ke vzniku nebo změně údaje dojde v průběhu ledna 2017, bude 

nutno jej zapsat do registru do konce února 2017. Pokud potřebná 

skutečnost nastane a údaj vznikne nebo se změní později, bude třeba 

jej zapsat vždy do posledního dne kalendářního měsíce následujícího 

poté, kdy tato skutečnost nastala. 

 

 

Akceptováno jinak. 
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přílohy č. 8 a č. 11 

Navrhujeme místo „příjmů“ a „výdajů“ v rámci připomínkovaného materiálu 

návrhu nařízení vlády použít „náklady“ a „výnosy“, které přesněji dokreslí 

ekonomický dopad jednotlivých budov pro CRAB v rámci hospodaření s nimi. 

Příloha č. 8 - Aplikace Právní vztah a příloha č. 11 Aplikace Ekonomické údaje  

Přílohy návrhu nařízení vlády odkazují na „příjmy“ a „výdaje“ jako povinná pole 

při vyplnění údajů v rámci centrálního registru administrativních budov (dále 

CRAB).  

Platná metodika přímo odkazuje u jednotlivých sledovaných hodnot na položky 

rozpočtové skladby, tj. druhové třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., v platném 

znění. 

Zatímco při sledování nákladů je zajištěn akruální princip, sledování výdajů jej 

nemůže ze své podstaty nikdy naplnit. Na jednotlivých položkách rozpočtové 

skladby jsou výdaje v rozpočtovém roce sledovány tak, jak byly v daném roce 

skutečně vynaloženy, tj. bez ohledu na jejich vztah k danému období. Jako 

příklad uvádíme položku 5154 – Elektrická energie, na kterou jsou zařazovány 

veškeré platby související s elektrickou energií bez ohledu na to, zda se jedná o 

platbu za skutečně spotřebovanou elektřinu, či o zálohu na elektrickou energii. 

Vyúčtování záloh provedené v následujícím kalendářním roce výdaje na budovu 

ovlivní jen velmi zkresleně – v případě nedoplatku jsou navýšeny výdaje 

následujícího kalendářního roku, ačkoli náklad se týká roku aktuálního, v případě 

přeplatku nejsou výdaje v systému ovlivněny vůbec, neboť přeplatek je v 

následujícím roce příjmem státního rozpočtu a je odveden na příjmový 

rozpočtový účet a zatříděn na rozpočtovou položku 2324 – Přijaté nekapitálové 

I v kontextu s připomínkami MV byl celý § 7 upraven takto: 

„(1) Úřad zajišťuje zejména technickou a uživatelskou podporu 

registru, správu dat a číselníků a přidělování uživatelských oprávnění.  

 

(2) Informace a uživatelské příručky potřebné pro poskytování údajů 

do registru a pro jejich využívání a sdílení Úřad zpřístupňuje pro 

organizační složky na neveřejném portálu registru způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.  

 

(3) Dosavadní informace a uživatelské příručky uvedené v odstavci 2, 

které Úřad zpřístupnil přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, 

přizpůsobí Úřad tomuto nařízení.“. 

 

Vysvětleno. 
Pohled výdajový je nastaven od počátku registru. Byl zvolen s 

ohledem na skutečnost, že CRAB měl být napojen na IS Státní 

pokladny, který sleduje právě příjmy a výdaje (tedy ne na CSÚIS). I 

když tento záměr zatím nebyl realizován, je třeba vycházet z toho, že 

CRAB je projektován tak, že sleduje ekonomická data ve vazbě nejen 

na instituci, ale také na objekt. Rozhodnutí o sledování nákladů místo 

výdajů by kromě jiného znamenalo značné úpravy řady 

ekonomických IS (a s tím spojené výdaje prostředků státního 

rozpočtu), protože účetnictví běžně náklady členěné podle objektů 

vůbec neobsahuje. Přitom právě sledování ekonomických dat na 

objekt je značně využíváno. 
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příspěvky a náhrady a do systému se nedostane vůbec.  

Z uvedeného příkladu vyplývá, že pominutí akruálního principu, které s sebou 

využívání rozpočtu, namísto účetnictví, přináší, může mít významný vliv 

na objektivnost a smysluplnost dat pořízených o jednotlivých budovách v CRAB. 

Zároveň návrh nařízení vlády neumožňuje zcela naplnit původní záměr, který si 

systém kladl za cíl. 

 

 

 

 

 

Bez připomínek:                              Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo spravedlnosti 

Úřad vlády – Vedoucí úřadu vlády 

Úřad vlády – Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace 

Akademie věd 

Český báňský úřad 

Český telekomunikační úřad 

Generální inspekce bezpečnostních sborů 

Grantová agentura České republiky 

Kancelář prezidenta republiky 

Národní bezpečnostní úřad 

Nejvyšší soud 

Nejvyšší správní soud 

Správa státních hmotných rezerv 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Úřad pro zahraniční styky a informace 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad průmyslového vlastnictví 

Ústavní soud 
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Bez vyjádření:                                  Úřad vlády – Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda LRV 

Bezpečnostní informační služba 

Energetický regulační úřad 

Finanční arbitr 

Kancelář Poslanecké sněmovny 

Kancelář Senátu 

Kancelář veřejného ochránce práv 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  

Ústav pro studium totalitních režimů 

 

 

V Praze dne 30. listopadu 2016 

Vypracoval:   JUDr. Renata Vilhelmová Podpis: 
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