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RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚSTŘEDÍ A ÚP V HL. M. PRAZE

95917/A/2019-SOK 

VÁŠ DOPIS ZN.:  

PŘIJATO DNE: 26.09.2019

NAŠE Č.J.: UZSVM/A/47875/2019-SOK

VYŘIZUJE: Bančanský Andrej, Mgr.

ÚTVAR: 9002

TELEFON: +420 225 776 125

E-MAIL: Andrej.Bancansky@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: 96vaa2e

Vážený pan
Ing. Vojtěch Razima
Pražská 1148 
102 00 Praha 10
 info@kverulant.org

DATUM: 11.10.2019

Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb.

Vážený pane inženýre,

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) jako povinný subjekt 
obdržel dne 26. 9. 2019 Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“). 

Požádal jste o informace týkající se Centrálního registru administrativních budov CRAB 
a Informačního systému majetku státu (ISMS). K Vašim dotazům sdělujeme následující:

1. Jaké nabídky dodavatelů zadavatel obdržel? Poskytněte kopie.

2. Jak zadavatel nabídky vyhodnotil? Poskytněte kopie příslušných dokumentů.

3. Uzavřel zadavatel smlouvy s vítězi? Poskytněte kopie.

V případě otázek jedna až tři se jedná o stále probíhající zadávací řízení. Smlouvy uzavřeny 
k dnešnímu dni nebyly a dle § 218 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“): „Zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, 
které se podílejí na průběhu zadávacího řízení.“ Zároveň platí § 2 odst. 4 InfZ, který stanoví, že 
povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na budoucí rozhodnutí. Proto bylo vydáno dle 
§ 15 InfZ Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
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4. Jak velké finanční prostředky vynaložil Úřad na vybudování a provoz informačního 
systému o majetku státu ISMS (v rozsahu jeho komplexní funkcionality majetku, 
ekonomiky, a dalších funkcionalit mimo CRAB) v průběhu let 2005-2019?

ÚZSVM od roku 2005 dosud na pořízení, rozvoj a podporu ISMS (včetně ekonomického 
modulu a modulu Centrálních právních jednání, který od roku 2015 není v provozu) vynaložil 
1 550 135 202 Kč včetně DPH.

5. Jak velké finanční prostředky vynaložil Úřad na vybudování a provoz informačního 
systému CRAB od jeho vzniku až do 2019?

ÚZSVM dosud na pořízení, rozvoj a podporu CRAB vynaložil 718 142 250 Kč včetně DPH.

6. Od jakého do jakého roku byly služby rozvoje a podpory zajišťovány v rámci smluvního 
plnění s IBM?

Smlouva o dílo mezi ÚZSVM a IBM Česká republika, spol. s r. o. (dále jen „IBM“) byla uzavřena 
8. 10. 2004. Jednalo se o smlouvu o dílo, tzn. limitovanou akceptací díla, které bylo předmětem 
smlouvy, resp. následných dodatků. Poslední akceptace díla proběhla v prosinci 2012. Dne 15. 
11. 2006 byla s IBM uzavřena Servisní smlouva, která byla ukončena 31. 8. 2012. 

7. Od jakého do jakého roku byly služby rozvoje a podpory zajišťovány v rámci smluvního 
plnění se STC / SPCSS?

Smlouva na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory a rozvoj 
informačního systému o majetku státu (dále jen „Smlouva se SP CSS“) mezi ÚZSVM a Státní 
tiskárnou cenin, s. p. byla uzavřena 30. 6. 2011, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019.

8. Jak velké finanční prostředky vynaložil Úřad na provoz souvisejících systémů, 
nezbytných pro provoz systému ISMS a CRAB (např. softwarové licence, virtualizační 
platforma, hardware pro běh systémů a další související služby/systémy) v průběhu let 
2005-2019?

ÚZSVM v rámci uvedeného období 2005 - 2019 vynaložil, na provoz souvisejících systémů 
nezbytných pro provoz systému ISMS/CRAB, celkem 1 583 452 232 Kč včetně DPH. 
Předmětem plnění bylo zejména zabezpečení hardware (na platformě sdílené infrastruktury i pro 
další IS Úřadu jako je např. spisová služba), software a souvisejících služeb provozu. Tato 
částka tedy zahrnuje i platby za jiné informační systémy ÚZSVM, přičemž nelze oddělit 
platby pouze za ISMS nebo CRAB.

9. Realizuje v současnosti ÚZSVM, mimo výše uvedených dvou otevřených výběrových 
řízení na poskytování IT služeb po přechodnou dobu do nasazení zcela nového 
informačního systému, nějaké jiné, nebo jiná výběrová řízení na zajištění služeb ISMS? 
A pokud ano, tak jaká a s jakým subjektem(ty)?

Ano, realizuje. Podle zákona však nelze poskytnout bližší informace.  Jedná se o žádost 
směřující k osobám, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení.  Dle § 218 odst. 2 písm. a) 
ZZVZ: „ Zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím do ukončení 
zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu 
zadávacího řízení.“ Proto bylo vydáno dle § 15 InfZ Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
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10. Realizuje v současnosti ÚZSVM, mimo výše uvedených dvou otevřených výběrových 
řízení na poskytování IT služeb po přechodnou dobu do nasazení zcela nového 
informačního systému, nějaké jiné, nebo jiná výběrová řízení na zajištění služeb CRAB? 
A pokud ano, tak jaká a s jakým subjektem(ty)?

Nerealizuje.

11. Plánuje ÚZSVM, mimo výše uvedených dvou transparentních otevřených výběrových 
řízení na poskytování IT služeb po přechodnou dobu do nasazení zcela nového 
informačního systému, nějaké jiné, nebo jiná výběrová řízení na zajištění služeb ISMS? 
A  pokud ano, tak jaká a s jakým subjektem(ty)?

12. Plánuje ÚZSVM, mimo výše uvedených dvou otevřených výběrových řízení na 
poskytování IT služeb po přechodnou dobu do nasazení zcela nového informačního 
systému, nějaké jiné, nebo jiná výběrová řízení na zajištění služeb CRAB? A pokud ano, 
tak jaká a s jakým subjektem(ty)?

V případě otázek jedenáct a dvanáct se jedná o dotaz na budoucí rozhodnutí. § 2 odst. 4 InfZ 
specifikuje, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na budoucí rozhodnutí. Proto 
bylo vydáno dle § 15 InfZ Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

13. Zveřejnil ÚZSVM informaci o vypsání dvou výše uvedených otevřených výběrových 
řízení na poskytování IT služeb po přechodnou dobu do nasazení zcela nového 
informačního systému na webovém portálu www.uzsvmcz v sekci veřejné zakázky? Pokud 
ne, pak z jakých důvodů tak neučinil, když ve všech ostatních případech veřejných 
zakázek tak činí?

Zadávací dokumentace, včetně příloh, jsou zveřejněny v Národním elektronickém nástroji 
na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm. Povinnost používat Národní elektronický 
nástroj k zadávání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou přesahující částku 500 000 Kč 
bez DPH vyplývá z Usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 408 o změně usnesení vlády ze 
dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při 
zadávání veřejných zakázek. Tímto ÚZSVM splnil svoji povinnost zveřejnit, když webový portál 
ÚZSVM není elektronickým nástrojem ve smyslu ZZVZ.

K zajištění maximální informovanosti ÚZSVM dne 19. 7. 2019 informoval o vyhlášení veřejné 
zakázky na Provizorní zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu (dále jen „VZ 
na Provizorní ISMS“) a veřejné zakázky na Provizorní zajištění funckionalit modulu CRAB (dále 
jen „VZ na Provizorní CRAB“) i na svých webových stránkách, viz aktualita 
https://www.uzsvm.cz/aktuality-1325-0-85/uzsvm-vyhlasil-verejne-zakazky-na-zajisteni-
softwarove-podpory-svych-agend-136797/, která byla zveřejněna na hlavní stránce (homepage) 
webu www.uzsvm.cz. 

14. Proč ÚZSVM realizoval výše uvedená dvě otevřená výběrová řízení na poskytování 
dočasných IT služeb na přechodnou dobu a ne rovnou výběrové řízení na nasazení zcela 
nového informačního systému, jak uvádí ve svém záměru?

Jedná se o dotaz na názor. Dle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů 
na názory. Proto bylo vydáno dle § 15 InfZ Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

15. Jaké konkrétní překážky znemožnily ÚZSVM realizovat zavčas výběrové řízení na 
nasazení zcela nového informačního systému?

https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm
https://www.uzsvm.cz/aktuality-1325-0-85/uzsvm-vyhlasil-verejne-zakazky-na-zajisteni-softwarove-podpory-svych-agend-136797/
https://www.uzsvm.cz/aktuality-1325-0-85/uzsvm-vyhlasil-verejne-zakazky-na-zajisteni-softwarove-podpory-svych-agend-136797/
http://www.uzsvm.cz/
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Dne 26. 9. 2017 uzavřel ÚZSVM se SP CSS Smlouvu na zajištění Studie řešení ISMS po roce 
2019. Předmětem plnění bylo dodat Studii možných variant řešení ISMS po roce 2019, 
vyhodnocení jednotlivých variant vzešlých ze Studie a zpracovat zadávací dokumentaci 
k vybrané variantě.  Požadavkem na nový informační systém bylo, aby systém byl v majetku 
ÚZSVM, tedy vyloučení vzniku závislosti na jednom dodavateli při provozu, rozvoji a podpoře 
a samozřejmě zajištění vysoké kvality služeb. Avšak smlouva nebyla zveřejněna v registru smluv, 
přestože se k tomu SP CSS zavázala, a tak tato smlouva nenabyla účinnosti. Obsahově 
identická smlouva proto byla mezi ÚZSVM a SP CSS uzavřena dne 9. 2. 2018. Znění Studie, s 
doporučením varianty řešení ISMS po roce 2019, obdržel ÚZSVM až dne 18. 4. 2018 a ÚZSVM 
bezodkladně variantu doporučenou Studií schválil. 

Studii naleznete zde: https://www.uzsvm.cz/aktuality-1325-0-85/uzsvm-zverejnil-finalni-studii-
moznych-reseni-informacniho-systemu-majetku-statu-133332/

Dalším krokem mělo být dodání zadávací dokumentace na nový informační systém. Dne 30. 7. 
2019 byl ÚZSVM podepsán akceptační protokol. Zadávací dokumentace byla následně zaslána 
na Ministerstvo financí ke stanovisku (vyplývá ze Směrnice č. 2/2011 ministra financí) a byla dne 
11. 9. 2019 schválena. Nyní se připravuje vypsání veřejné zakázky.

16. Jaké je aktuální oprávnění ÚZSVM ve vztahu k aktuálně provozovanému systému ISMS 
a CRAB v roce 2019? Vlastní ÚZSVM majetková práva aby mohla systém využívat po 1. 1. 
2020? Vlastní ÚZSVM zdrojové kódy systému? Má právo ÚZSVM zdrojové kódy 
upravovat? Má právo ÚZSVM zdrojové kódy poskytnout k úpravě třetí straně (budoucímu 
provozovateli)? Vlastní ÚZSVM data v systémech? Má právo ÚZSVM data měnit? Má právo 
ÚZSVM data poskytnout ke změnám třetí straně (budoucímu provozovateli)? Vlastní 
ÚZSVM dokumentaci k systému? Má právo ÚZSVM dokumentaci poskytnout třetí straně 
(budoucímu provozovateli)?

Smlouva se SP CSS i předchozí Smlouva o dílo uzavřená s IBM trpí některými nedostatky 
typickými pro smlouvy v oblasti IT ve veřejné správě, které byly uzavírány v minulosti za 
předchozích vedení ÚZSVM. Současná smlouva se SP CSS je smlouvou na plnění služby. ISMS 
jako dílo byl dodán IBM na základě smlouvy dle požadavků ÚZSVM tzv. na míru a je autorským 
dílem, na které se vztahuje autorský zákon. ÚZSVM tedy nevlastní žádnou licenci či oprávnění, 
které by umožňovalo ÚZSVM využít stávající ISMS jakožto programové vybavení i po 31. 12. 
2019. Data obsažená v ISMS, která byla v průběhu dodávky stávajícího ISMS vytvářena, 
editována a zpracovávána pracovníky ÚZSVM, jsou ve vlastnictví ÚZSVM a ten je plně oprávněn 
s nimi disponovat. Stejně tak s uživatelskou dokumentací.

17. Má ÚZSVM zajištěnu migraci ze stávajícího systému do systémů, které vzejdou z dvou 
transparentních otevřených výběrových řízení na poskytování IT služeb po přechodnou 
dobu do nasazení zcela nového informačního systému (tj. migraci dat, nastavení a další 
související migrační náležitosti)?

Migrace dat a jakákoliv součinnost stávajícího dodavatele není ve Smlouvě se SP CSS nijak 
explicitně stanovena. ÚZSVM se dlouhodobě snaží dojednat případnou spolupráci při migraci 
a řádném ukončení stávající Smlouvy. Zadávací podmínky k VZ na Provizorní ISMS na VZ na 
Provizorní CRAB nijak neuvádí, že ÚZSVM má pro fázi primární migrace zajištěnu součinnost 
stávajícího dodavatele či jeho poddodavatelů. Součinnost při migraci je deklarována pouze 
na straně zadavatele, tzn. ÚZSVM.

https://www.uzsvm.cz/aktuality-1325-0-85/uzsvm-zverejnil-finalni-studii-moznych-reseni-informacniho-systemu-majetku-statu-133332/
https://www.uzsvm.cz/aktuality-1325-0-85/uzsvm-zverejnil-finalni-studii-moznych-reseni-informacniho-systemu-majetku-statu-133332/
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18. Identifikovalo ÚZSVM nějaké konkrétní překážky (a pokud tak jaké), které znemožňují 
realizaci záměru aktuálně realizovaných dvou otevřených výběrových řízení na 
poskytování IT služeb po přechodnou dobu do nasazení zcela nového informačního 
systému?

U jednoho z dotčených otevřených zadávacích řízení (na provizorní ISMS) byly uplatněny jedním 
z účastníků zadávacího řízení opravné prostředky, které představují překážku pro uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku. 

19. Jaký byl počet budov pasportizovaných budov v systému CRAB za jednotlivé roky.

počet objektů k 31. 12. 2013 v CRAB byl 3 747
počet objektů k 31. 12. 2014 v CRAB byl 3 820
počet objektů k 31. 12. 2015 v CRAB byl 3 791
počet objektů k 31. 12. 2016 v CRAB byl 2 725
počet objektů k 31. 12. 2017 v CRAB byl 2 666
počet objektů k 31. 12. 2018 v CRAB byl 2 492
počet objektů k 31.   7. 2019 v CRAB byl 2 458

Tato statistika vychází z dat k 11. 10. 2019.

V roce 2016 ministerstva vnitra a obrany vyjmula z CRAB více než 1 000 objektů.

V rámci pilotní pasportizace bylo v období 5/2012 - 9/2012 pasportizováno 265 objektů. 
Pasportizace budov pro systém CRAB probíhala v období 5/2014-11/2014 a pasportizováno bylo 
27 objektů.

Pasportizovaná budova v Centrálním registru administrativních budov byla detailně zaměřena 
speciální firmou, která provedla podrobné měření jednotlivých podlaží a prostor v určených 
budovách. Tyto informace byly následně migrovány do CRAB.

S pozdravem
Ing. Radek Ležatka

vedoucí samost. oddělení Komunikace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Přílohy: 
Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
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ROZHODNUTÍ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“), jako povinný subjekt ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále taktéž „InfZ“), rozhodl ve správním řízení vedeném podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o žádosti obecně prospěšné 
organizace Kverulant.org o.p.s., IČO 28925165, zastoupené pro tento účel svým ředitelem Ing. 
Vojtěchem Razimou, bytem Pražská 1148, 102 00 Praha 10, e-mail: info@kverulant.org, (dále 
jen „žadatel“), přijaté dne 26. 9. 2019

takto:

podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se žádost 
žadatele částečně odmítá, neboť se v některých částech žádosti jedná o požadavek na 
názor dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o požadavek na budoucí rozhodnutí dle § 2 
odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. a o požadavek na informace týkající se probíhajícího 
zadávacího řízení dle § 218 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek.

Odůvodnění:

Úřad obdržel dne 26. 9. 2019 žádost žadatele dle InfZ, ve které žadatel požadoval informace 
týkající se Centrálního registru administrativních budov CRAB a Informačního systému majetku 
státu (ISMS). Žadatel položil v rámci jedné žádosti celkem devatenáct očíslovaných dotazů. Úřad 
na dvanáct dotazů odpověděl. 

Na dotazy číslo 1, 2 a 3, které znějí:
„1. Jaké nabídky dodavatelů zadavatel obdržel? Poskytněte kopie.

mailto:info@kverulant.org


2. Jak zadavatel nabídky vyhodnotil? Poskytněte kopie příslušných dokumentů.
3. Uzavřel zadavatel smlouvy s vítězi? Poskytněte kopie.“

nelze poskytnout odpověď, neboť se jedná o stále probíhající zadávací řízení a dle § 218 odst. 2 
písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek: „Zadavatel neposkytne podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím do ukončení zadávacího řízení informace, které se 
týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení.“ Zároveň platí § 2 
odst. 4 InfZ, který stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na budoucí 
rozhodnutí.

Na dotaz číslo 9, který zní:
„Realizuje v současnosti ÚZSVM, mimo výše uvedených dvou otevřených výběrových řízení na 
poskytování IT služeb po přechodnou dobu do nasazení zcela nového informačního systému, 
nějaké jiné, nebo jiná výběrová řízení na zajištění služeb ISMS? A pokud ano, tak jaká a s jakým 
subjektem(ty)?“

nelze poskytnoutt bližší informace, neboť se jedná dle § 218 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 
Sb. o žádost směřující k osobám, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení.  

Na dotazy číslo 11 a 12, které znějí:
„11. Plánuje ÚZSVM, mimo výše uvedených dvou transparentních otevřených výběrových řízení 
na poskytování IT služeb po přechodnou dobu do nasazení zcela nového informačního systému, 
nějaké jiné, nebo jiná výběrová řízení na zajištění služeb ISMS? A pokud ano, tak jaká a s jakým 
subjektem(ty)?
12. Plánuje ÚZSVM, mimo výše uvedených dvou otevřených výběrových řízení na poskytování IT 
služeb po přechodnou dobu do nasazení zcela nového informačního systému, nějaké jiné, nebo 
jiná výběrová řízení na zajištění služeb CRAB? A pokud ano, tak jaká a s jakým subjektem(ty)?“

nelze poskytnout odpověď, neboť se jedná o dotaz na budoucí rozhodnutí. Dle § 2 odst. 4 
zákona č. 106/1999 Sb.: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací.“ 

Na dotaz číslo 14, který zní:
„Proč ÚZSVM realizoval výše uvedená dvě otevřená výběrová řízení na poskytování dočasných 
IT služeb na přechodnou dobu a ne rovnou výběrové řízení na nasazení zcela nového 
informačního systému, jak uvádí ve svém záměru?“

nelze poskytnout odpověď, neboť dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 16 a 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 81 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto 
rozhodnutí, odvolání ke generální ředitelce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, a to prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.

Ing. Radek Ležatka
vedoucí samost. oddělení Komunikace

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


		2019-10-11T14:20:44+0200




