
IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 

Úvodem 

Na základě rozhodnutí předsedkyně Legislativní rady vlády ze dne 17. října 2019, 

č.j. 33789/2019-UVCR o neprovedení hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 
nebylo toto hodnocení k předkládanému legislativnímu návrhu prováděno a jeho odůvodnění 

se proto omezuje na oblasti vyplývající z čl. 14 odst. 1 Legislativních pravidel vlády.  

Zhodnocení platného právního stavu, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

a odůvodnění jejích hlavních principů 

Informační systém centrální registr administrativních budov (dále jen „CRAB“), původně 

vybudovaný na základě usnesení vlády, je v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "ZMS") 

upraven od 1. března 2016, a to novelou ZMS provedenou zákonem č. 51/2016 Sb. S účinností 
od 1. dubna 2017 jsou pak struktura a rozsah údajů vedených v CRAB, termíny pro jejich 

poskytování, jakož i rozsah a podmínky jejich sdílení pro potřeby organizačních složek státu 
a státních organizací v působnosti ZMS stanoveny nařízením vlády č. 41/2017 Sb., o údajích 

centrálního registru administrativních budov, (dále jen „Nařízení“). Vzhledem k okolnostem 
vzniku CRAB vychází Nařízení ve své počáteční podobě převážně z dosavadního uspořádání 

registru a z dosavadní skladby v něm evidovaných údajů.  

Návrh dílčích změn v Nařízení se předkládá primárně v návaznosti na potřebu reagovat na 

závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) z kontrolní akce č. 16/26 
provedené na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“). NKÚ 

v kontrolním protokolu (kapitola 3.1.2 CRAB ve vztahu k veřejné správě) poukázal v kontextu 
s tím, že CRAB je ZMS definovaný jako „neveřejný informační systém“, na skutečnost, že 

pokud neveřejný informační systém obsahuje veřejnou část, tak správce definuje veřejnou část 
informačního systému. V ZMS však není uvedena žádná informace, že existuje veřejná část 

CRAB, přestože CRAB obsahuje veřejnou nabídku nepotřebných nemovitostí. 

K uvedenému zjištění navrhl ÚZSVM opatření spočívající v předložení návrhu legislativních 

změn Ministerstvu financí. Realizace tohoto i dalších opatření navržených ÚZSVM ke 
kontrolním zjištěním NKÚ byla ministryni financí uložena usnesením vlády ze dne 21. ledna 

2019 č. 43.  

Sám CRAB jako ze zákona neveřejný informační systém nemůže obsahovat portál s nabídkou 

majetku pro veřejnost (tj. nestátní právnické osoby a fyzické osoby) a také žádné z ustanovení 
ZMS ani jeho prováděcí vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu 
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a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, s možností takovéto 

veřejné nabídky státního majetku prostřednictvím CRAB nepočítá. 

Navrhovaná úprava si klade za cíl napravit nesrovnalost identifikovanou NKÚ především tím, 

že dojde k upuštění od dosavadního zavádějícího rozlišení „veřejného“ a „neveřejného“ portálu 
CRAB v textu Nařízení. ÚZSVM, jako správce a provozovatel CRAB, již zajistil v rámci 

CRAB i svých internetových stránek soulad s platnou právní úpravou ZMS a vyhlášky 
č. 62/2001 Sb., která – jak výše uvedeno – veřejnou nabídku nepotřebných nemovitostí, 

využívající informační systém CRAB, neumožňuje. Nabídka majetku podle ZMS ve prospěch 
nestátních subjektů tak již probíhá na internetových stránkách ÚZSVM, zcela mimo systém 

CRAB. 
 

Současně se v reakci na požadavek ÚZSVM, který vychází z oprávnění ÚZSVM činit fyzické 
prohlídky administrativních budov za účelem ověření dat zanesených do CRAB v souladu 

s usnesením vlády ze dne 9. března 2015 č. 171, v platném znění, navrhuje doplnění přílohy 
č. 3 Nařízení v aplikaci Objekt o vybrané údaje k fyzické prohlídce s tím, že vyplnění těchto 

údajů budou provádět pouze zaměstnanci ÚZSVM. Ostatním organizačním složkám státu 
a státním organizacím budou dané údaje dostupné pouze v náhledu (nikoliv k editaci). Takto 

zaznamenané údaje k fyzické prohlídce budou spolu s informací o odstranění zjištěných 
nedostatků využívány k evidenci provedených prohlídek a ke sledování, zda státní instituce 

provedly opravy dat v CRAB v případě zjištění rozdílů oproti skutečnosti. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o doplnění v systému CRAB navazující na povinnost pracovníků ÚZSVM, která je 

již nyní promítnuta v interní metodice ÚZSVM, byl současný dodavatel s tímto požadavkem 
na úpravu seznámen v rámci předimplementační analýzy a je připraven tuto zanedbatelnou 

korekci obratem promítnout do systému CRAB“. 

Navrhovanou novelizací se současně zajišťuje eliminace dílčí duplicity v příloze č. 3 Nařízení 

a opravy drobných tiskových chyb vzniklých při publikaci Nařízení ve Sbírce zákonů. 

Zamýšlené úpravy jsou tedy svojí podstatou čistě technického rázu a nesměřují a v této fázi ani 

nemohou směřovat k věcným změnám v obsahu Nařízení, protože dne 31. prosince 2019 byla 
ukončena smlouva na provoz, rozvoj a podporu mimo jiné i systému CRAB. Než bude dodán, 

implementován a do ostrého provozu nasazen zcela nový systém (cca 2 roky), který bude 
v majetku ÚZSVM, je provoz CRAB zajištěn formou služby. Dodavatel tohoto 

tzv. provizorního CRAB dodává ÚZSVM své vlastní softwarové řešení, které je pro potřeby 
ÚZSVM pouze dílčím způsobem customizováno a funkcionality vychází ze současného znění 

Nařízení, včetně příloh. Vzhledem k tomu, že se jedná o provizorní řešení na maximálně 2 roky, 
nejeví se jako optimální, finančně efektivní ani časově reálné provádět úpravy, které by logicky 

měly dopad do zažité metodiky práce uživatelů. Novelizace tedy aktuálně nepovede ani 
k žádnému zatížení uživatelů při práci s CRAB, a to i z toho důvodu, že se již nyní museli 

poměrně rychle naučit pracovat v novém prostředí provizorního CRAB.  

Soulad navrhované právní úpravy se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů  

Zákonné zmocnění pro vládu k vydání Nařízení je v ZMS zakotveno v § 14a odst. 3 větě třetí 

ve spojení s § 65 odst. 2. Podle těchto ustanovení vláda stanoví strukturu a rozsah údajů 
vedených v CRAB, termíny pro jejich poskytování, jakož i rozsah a podmínky jejich sdílení 
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pro potřeby organizační složky státu, která údaje poskytla, a dalších organizačních složek státu 

(a obdobně i státních organizací v působnosti ZMS, jak vyplývá z § 55 odst. 1 věty druhé ZMS). 

Změny navrhované v Nařízení respektují rámec tohoto zmocnění a v tomto smyslu jsou 

v souladu se ZMS. 

Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem a právem EU 

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním pořádkem. Předpisy Evropské unie, judikatura 
soudních orgánů Evropské unie ani obecné právní zásady práva Evropské unie se na danou 

oblast, která je předmětem navrhované úpravy, nevztahují. Návrh nařízení nepodléhá 
konzultaci s Evropskou centrální bankou. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Primární vyhodnocení hospodářských a finančních dopadů ve spojení s CRAB proběhlo již 
v rámci přípravy návrhu novely ZMS (provedené zákonem č. 51/2016 Sb.) podle Obecných 

zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), přičemž náklady vztahující se k vybudování 
informačního systému (85% ze zdrojů EU) a jeho provozu byly popsány pouze informativně, 

jelikož šlo o výdaje státního rozpočtu už dříve realizované resp. pro zajištění provozu průběžně 
v příslušných kapitolách rozpočtované a tedy nepředstavující přímý náklad vyvolaný 

navrhovanou právní úpravou. V tomto smyslu relevantní dopady na státní rozpočet nevyvolalo 
ani samotné Nařízení, jelikož postupy v něm stanovené primárně reflektovaly jen ty podmínky 

provozu registru, které již byly do té doby nastaveny. Proto se ani u nyní navrhovaných změn 
s ohledem na jejich povahu reálné náklady nepředpokládají.  

Z důvodu účelového určení celého informačního systému CRAB a specifického okruhu jeho 
uživatelů nepřicházejí v úvahu dopady na další veřejné rozpočty, stejně jako dopady do dalších 

zde sledovaných oblastí.  

Dopady navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace, rovnosti můžu a žen, 

ochraně soukromí a osobních údajů, korupčním rizikům a bezpečnosti nebo obraně státu 

Nejsou.  

 

____________________ 
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Zvláštní část 

K Čl. I bodům 1, 2, 3 a 6 

Vypuštěním pojmu „neveřejný“ a „veřejný“ jak z textu samotného Nařízení, tak i z jeho příloh 

v rámci odkazů bude eliminován zavádějící efekt dosavadní úpravy navozující představu 
o případné existenci i veřejné části portálu CRAB. CRAB je ze zákona jako celek neveřejným 

informačním systémem a rozlišení na veřejnou a neveřejnou část tedy odporuje ZMS. Fakticky 
bylo stávající označení vyvoláno záměnou prostoru k uveřejňování údajů o nabídce 

nepotřebného majetku evidovaného v CRAB určené organizačním složkám státu a státním 
organizacím v působnosti ZMS (srov. § 19c odst. 1 věta první ZMS) a o nabídce trvale pro stát 

nepotřebného majetku (včetně toho, který je doposud evidován v CRAB) určené nestátním 
subjektům, jež má podle vyhlášky č. 62/2001 Sb. probíhat (mimo jiné) na internetových 

stránkách ÚZSVM. Respektování tohoto požadavku bylo ze strany ÚZSVM jakožto správce 
a provozovatele CRAB již zajištěno i v reálu.   

K Čl. I bodu 4 

Navrhovanou úpravou se v příloze č. 2 jednak řeší změna popsaná u předchozích novelizačních 

bodů a jednak jde o opravu tiskové chyby v  té části přílohy, která obsahuje vysvětlení 
vybraných zkratek, konkrétně zkratky RÚIAN (ve Sbírce zákonů je vysvětlující text 

nedopatřením publikován s narušenou návazností slov na řádce a v neúplném znění). 

K Čl. I bodu 5 

Z důvodu větší přehlednosti se navrhuje nový text přílohy č. 3 jako celek, nicméně faktické 
změny se omezují na toliko drobné korekce. 

V aplikaci Objekt na kartě Využití došlo u dosavadní položky „Obestavěný prostor dle ČSN 
[m3]“ pouze k nahrazení hranaté závorky u údaje o měrné jednotce na kulatou, tak jak je užívána 

ve všech dalších obdobných případech v této příloze, ale i dalších přílohách Nařízení. V rámci 
této karty dále došlo k odstranění sledovaného údaje „Energeticky vztažná plocha (m2)“, neboť 

shodný údaj je již sledován na kartě Pasportizace. Odstranění této duplicity v příloze Nařízení 
nemá vliv na v systému CRAB již zapsané údaje, neboť ty budou nadále vedeny v  příslušné 

položce „Energeticky vztažná plocha (m2)“ v kartě Pasportizace.  

V závěru aplikace Objekt se nově zařazuje karta Fyzická prohlídka s tím, že vyplnění daných 

údajů budou provádět pouze zaměstnanci ÚZSVM. Ostatním organizačním složkám státu 
a státním organizacím budou tyto údaje dostupné v náhledu. Zaznamenané údaje k fyzické 

prohlídce spolu s informací o odstranění zjištěných nedostatků jsou nezbytné primárně pro 
účely rozhodování vládní dislokační komise nebo regionálních dislokačních komisí.  

Zároveň bude obdobně jako v příloze č. 2 vypuštěna specifikace portálu CRAB na „neveřejný“ 
a „veřejný“ a odstraněna tisková chyba ve vysvětlení zkratky RÚIAN. 

K Čl. II 

Vzhledem k tomu, že navrhované změny nezasáhnou do dosavadních postupů uživatelů CRAB 

a nebudou klást ani žádné relevantní časové nároky na přizpůsobení systému ze strany jeho 
správce a provozovatele, tedy ÚZSVM, navrhuje se nabytí účinnosti novely Nařízení dnem 
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1. července 2020. Stanovené datum účinnosti vychází z platného a účinného znění ustanovení 

§ 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona 
č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv, podle kterého „Není-li dále stanoveno jinak, nabývají právní předpisy 
účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBMDLZJDO)


