
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
dne 4. března 2020, s termínem dodání stanovisek do 18. března 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Národní 
bezpečností 
úřad 

K čl. I bodu 5. - příloha č. 3  - ZÁSADNÍ 
Předkládaná novela nařízení vlády nově zavádí zcela novou 
položku v aplikaci Objekt, a to údaje o fyzické prohlídce 
administrativní budovy s tím, že tyto sledované hodnoty je 
oprávněn vyplnit na základě provedené fyzické prohlídky 
pouze Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
S ohledem na problematiku ochrany utajovaných informací 
a specifika úpravy podmínek vstupu do zabezpečených 
oblastí požadujeme, aby z fyzických prohlídek 
administrativních budov byly vyčleněny zabezpečené 
oblasti. Podle § 25 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) musí být vstup do zabezpečené oblasti a výstup z 
ní kontrolován opatřeními podle § 27 tohoto zákona, tj. 
opatřeními fyzické bezpečnosti (ostrahou, režimovými 
opatřeními a technickými opatřeními). Zákon dále výrazně 
omezuje okruh osob, kterým může být přístup do 
zabezpečené oblasti umožněn. Pouze do zabezpečené 
oblasti třídy II lze umožnit přístup neoprávněné osobě, 
avšak pouze v doprovodu osoby, která má vstup do této 
oblasti povolen, do zabezpečené oblasti třídy I zákon tuto 

VYSVĚTLENO. 
V usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2015 č. 171, ve znění 
usnesení vlády ČR ze dne 26. června 2017 č. 481, kterým byl 
schválen Statut Vládní dislokační komise a regionálních 
dislokačních komisí se v bodě III. odst. 1 písm. c) „ukládá 
členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní 
správy a vedoucím organizačních složek státu, které jsou 
správci kapitoly státního rozpočtu, zabezpečit, a to i u všech 
organizačních složek státu a státních organizací, které spadají 
do jejich věcné působnosti, a řídí se zákonem č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, umožnění Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových po předchozí domluvě 
učinit fyzickou prohlídku budov a poskytnout mu existující 
pasportizační dokumenty k budovám, s nimiž mají jimi řízené 
organizační složky státu příslušnost hospodařit, nebo s nimiž 
mají příslušnost hospodařit jim podřízené organizační složky 
státu a státní organizace, nebo je užívají, za účelem ověření dat 
zanesených do Centrálního registru administrativních budov, s 
výjimkou budov, u nichž by realizace fyzické prohlídky budovy 
mohla ohrozit utajované informace; realizace fyzické 
prohlídky budovy v takovém případě je možná pouze po 
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možnost nepřipouští. S ohledem na výše uvedené 
navrhujeme z fyzických prohlídek zabezpečené oblasti 
vyjmout, případně stanovit, že jejich fyzickou prohlídku 
provede organizační složka státu, která má danou 
administrativní budovou v užívání a sledované hodnoty 
následně předá k evidenci Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových.    

předchozím souhlasu příslušného ministra, vedoucího 
vybraných organizačních složek státu uvedených v § 14b zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jimi 
určeného vedoucího zaměstnance organizační složky nebo 
vedoucího ostatních ústředních orgánů státní správy“. Od 
samého počátku zavedení fyzických prohlídek budov ze strany 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je na 
ochranu utajovaných informací pamatováno a prohlídky, které 
by utajované informace mohly ohrozit, nelze bez předchozího 
souhlasu příslušné osoby vůbec realizovat. Navrhované doplnění 
přílohy č. 3 umožní vybrané údaje k fyzické prohlídce „pouze“ 
zaznamenat (kdy tyto údaje budou využívány k evidenci 
provedených prohlídek a ke sledování, zda státní instituce 
provedly opravy dat v CRAB v případě zjištění rozdílů oproti 
skutečnosti), ale oprávnění Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových činit fyzické prohlídky budov za účelem 
ověření dat zanesených do CRAB v souladu s usnesením vlády 
ze dne 9. března 2015 č. 171, v platném znění, nijak nemění, 
nerozšiřuje. Provádění fyzických prohlídek zároveň musí 
respektovat případná zákonná omezení, např. pokud by vstup 
cizích osob byl zcela zakázán.  
Ve výše uvedeném smyslu bude doplněna zvláštní část 
odůvodnění. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 5. - příloha č. 3 - doporučující 
Doporučujeme zvážit úpravu oprávnění zaměstnanců 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových činit 
fyzické prohlídky administrativních budov za účelem 
ověření dat zanesených do systému CRAB tak, aby se 
nevztahovalo na budovy v hospodaření Policie České 
republiky, neboť v těchto objektech probíhají úkony 
trestního řízení, pracuje se s dokumentací týkající se nejen 
trestných činů, která může podléhat různým stupňům 
utajení a často se v nich nachází režimová pracoviště typu 

VYSVĚTLENO.   
Viz vypořádání předchozí připomínky NBÚ.  
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zbrojních skladů nebo policejních cel. V těchto prostorách 
je také problematické poskytovat úřadu potřebnou 
součinnost. 
Upozorňujeme, že prohlídky nemovitostí, které má (nebo 
bude mít) rezort vnitra zveřejněny v CRAB, bude nadto 
možné realizovat pouze po jejich schválení, a to pro každý 
individuální případ, bezpečnostním odborem Ministerstva 
vnitra. 

Ministerstvo 
zemědělství 

K návrhu nařízení vlády a platnému znění - 
doporučující 
Doporučujeme sjednotit formátování písma v obou 
materiálech. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Odlišný formát písma respektuje sbírkové znění, ve kterém je 
v samotném textu nařízení použit jiný font písma než v jeho 
přílohách. 
Ve výše uvedeném smyslu bude doplněna zvláštní část 
odůvodnění. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

K čl. I bodům 3., 4. a 6. - doporučující 
Doporučujeme v čl. I bodech 3., 4. a 6. nahradit slovo 
„odkazu“ slovy „poznámce pod čarou“. Nařízení vlády by 
totiž mělo používat pojmosloví stanovené Legislativními 
pravidly vlády. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Návrh respektuje pojmosloví používané v současném platném 
znění příloh k nařízení vlády č. 41/2017 Sb., kdy označení 
„Poznámka“ je zde již použito v jiném kontextu. 
Ve výše uvedeném smyslu bude doplněna zvláštní část 
odůvodnění. 

 

Bez připomínek  Ministerstvo dopravy 
  Ministerstvo kultury 
  Ministerstvo obrany  
  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
  Ministerstvo spravedlnosti  
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
  Ministerstvo zahraničních věcí 
  Ministerstvo zdravotnictví 
  Ministerstvo životního prostředí 
  Úřad vlády ČR – Odbor kompatibility 
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  Úřad vlády ČR – Vedoucí Úřadu vlády 
  Akademie věd ČR 
  Bezpečností informační služba 
  Český báňský úřad 
  Český statistický úřad 
  Český telekomunikační úřad 
  Český úřad zeměměřický a katastrální 
  Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
  Nejvyšší kontrolní úřad 
  Nejvyšší soud („bez vyjádření“) 
  Nejvyšší správní soud 
  Nejvyšší státní zastupitelství 
  Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
  Technologická agentura 
  Úřad Národní rozpočtové rady 
  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 
 
 

Bez vyjádření  Energetický regulační úřad 
    Finanční arbitr 
 Grantová agentura ČR 
 Generální inspekce bezpečnostních sborů 
 Kancelář Poslanecké sněmovny 
 Kancelář prezidenta republiky 
 Kancelář Senátu 
 Kancelář veřejného ochránce práv 
 Národní sportovní agentura 
 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
 Správa státních hmotných rezerv 
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 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 
 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
 Úřad vlády ČR – Rada pro výzkum, vývoj a inovace 
 Úřad vlády ČR – Zmocněnec vlády pro lidská práva 
 Ústav pro studium totalitních režimů 
 Ústavní soud 

 

V Praze 29. dubna 2020 

Vypracoval: Mgr. Tereza Nedvídková Podpis: 
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