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MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Odbor 10 - Kancelář ministra 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 
 
 

 

 
 V Praze dne 2. 8. 2016 

 
 PID: MFCR6XNFVT 
 Č. j.: MF-26119/2016/10-4/1533 IK 
  

 
Kverulant.org, o.p.s. 
Vojtěch Razima 
Pražská 1148 
102 00  Praha 10 
info@kverulant.org 
 

Počet listů: 4 
Přílohy: 1 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 25. července 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"• Již je rozhodnuto, zda předmětných 181 milionů korun bylo neuznatelnými náklady 
projektu? V případě, že ano, žádáme o kopii tohoto rozhodnutí. Žádáme o sdělení informace, 
kdy, v jaké výši a jak „vrátil“ příjemce této dotace část dotace na projekt CRAB? Případně, 
kdy, v jaké výši tak učiní?  
• Audit „Evropské komise“ se zabýval jen částí nákladů na projektu CRAB. Již je k dispozici 
audit zbývajících nákladů tohoto projektu? Již byl zadán? V případě, že ano, žádáme o kopii 
tohoto rozhodnutí. V případě, že je této audit hotov, žádáme o poskytnutí jeho kopie.  
• Dne 20. 7. 2016  byl na internetových stránkách povinného uveřejněn článek Další otevřená 
data z CRAB zvyšují transparentnost resortu Ministerstva financí. V tomto článku se uvádí 
citace generální ředitelky ÚZSVM Kateřiny Arajmu: „(… ) Meziročně se nám jen díky práci  
s daty z CRABu podařilo ušetřit státnímu rozpočtu zhruba více než 100 milionů korun, 
“Žádáme o vysvětlení tohoto tvrzení a o zaslání výpočtu, který vedl k tomuto závěru a o 
sdělení kde přesně bylo oněch 100 milionů korun ušetřeno."  
 
 K dotazům pod první a druhou odrážkou Vám Ministerstvo financí (dále jen 
"ministerstvo") sděluje, že odpovědi  na Vaši dotazy se nezměnily ode dne podání Vašich 
dvou žádostí, první ze dne 11. února 2016, evidovanou pod č.j. MF-6178/2016/10/399 IK a 
druhá ze dne 16. května 2016, evidované pod č.j. MF-17963/2016/10/1177 IK, a proto Vás 
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odkazuje na přípis ministerstva ze dne 23. února 2016, č.j. MF-6178/2016/10-3/399 IK a 
druhý ze dne 25. května 2016, č.j. MF-17963/2016/10-4/1177 IK, které Vám byly doručeny 
na e-mailovou adresu info@kverulant.org. Odpověď je rovněž zveřejněna na internetových 
stránkách ministerstva - http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-
kancelar/seznam-podanych-zadosti/2016/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-24580. 
 
 K dotazu pod třetí odrážkou Vám ministerstvo sděluje následující informace. Česká 
republika má jako jedna z mála zemí v Evropě plně funkční a efektivní databázi na sledování 
administrativních budov státu, jejich využití a výkazů ekonomických údajů – systém CRAB. 
 
V současné době je v CRAB evidováno celkem 3 670 budov, z toho: 

- 3 254 administrativních budov 
- 416 ostatních budov 

 
 CRAB nefunguje pouze jako nástroj evidenční, ale také jako podpůrný nástroj pro 
identifikaci, navrhování a realizaci úsporných dislokačních opatření a opatření směřujících 
k efektivnějšímu nakupování energií a služeb. 
 
 Efekt a přidaná hodnota CRAB spočívá především v poskytnutí datové báze pro 
rozhodování o možnostech a alternativách k dosavadnímu dislokačnímu uspořádání 
v konkrétní lokalitě. 
 
 ÚZSVM pomocí systému CRAB analyzuje možnosti úspor v oblasti dislokace státních 
úřadů v rámci celé České republiky. V této činnosti dosahuje ÚZSVM výrazných úspěchů. 
Částka uvedená v tiskové zprávě se skládá z mnoha desítek dislokačních záměrů s tím, že jde 
jak o snížení výdajů za hrazený nájem nestátním subjektům, tak i snížení výdajů na provoz a 
údržbu.  
 
Příklady úspor, ke kterým dopomáhá systém CRAB: 
 Umístění Obvodního soudu pro Prahu 5 v objektech rezortu MSp namísto nestátních 

objektů – 70 milionů Kč 
 Sestěhování zaměstnanců Fondu dalšího vzdělávání Praha 7 – 5,5 milionu Kč 
 Sestěhování zaměstnanců Úřadu práce v Brně ze tří budov do jedné – 4,6 milionu Kč 
 Přestěhování zaměstnanců MŽP ze soukromého nájmu do hlavní budovy MŽP v Praze 

– 2 miliony Kč 
 Přestěhování zaměstnanců MMR v Olomouci do budovy s nižším nájmem – 1,6 

milionu Kč 
 Dislokace Úřadu práce v Havířově z nestátní budovy do státního objektu  - 1,5 milionu 

Kč 
 Sestěhování pracovišť Úřadu práce v Šumperku – 1,6 milionu Kč 
 Přestěhování odboru ČTÚ v Plzni ze soukromého nájmu do budovy ČNB – 0,9 

milionu Kč 
 Přestěhování pracovišť Úřadu práce v Brně – 4,6 milionu Kč 
 Sestěhování pracovišť Úřadu práce v Žatci – 0,57 milionu Kč 
 Dislokace Probační a mediační služby v Pelhřimově z nestátního objektu do státní 

budovy – 0,26 milionu Kč 

mailto:info@kverulant.org
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2016/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-24580
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 Přestěhování NKÚ Olomouc do státního objektu – 1,05 milionu Kč 
 Dislokace Probační a mediační služby v Písku z nestátní budovy do státního objektu – 

0,34 milionu Kč 
 Pronájem nebytových prostor ve Strakonicích soukromému subjektu – 0,07 milionu 

Kč 
 Dislokace Úřadu práce v Chomutově z nestátní budovy do státního objektu – 0,7 

milionu Kč 
 Přestěhování zaměstnanců Úřadu práce v Jihlavě z nestátní budovy do státního objektu 

– 0,45 milionu Kč 
 Přestěhování GFŘ a NPÚ v Telči z nestátní budovy do státního objektu – 0,37 milionu 

Kč 
 Dislokace GIBS v Olomouci do státní budovy – 0,12 milionu Kč 
 Dislokace Úřadu práce v Týně nad Vltavou do budovy Finančního úřadu – 0,4 milionu 

Kč 
 Dislokace Úřadu práce v Trhových Svinech do budovy Finančního úřadu – 0,2 

milionu Kč 
 Přestěhování Státního pozemkového úřadu v Chebu - 0,4 milionu Kč 
 Snížení nákladů v budově Bělojarská, Tachov – 0,3 milionu Kč 
 Přestěhování Finančního úřadu v Horšovském Týně – 0,52 milionu Kč 
 Přestěhování PMS, Úřad práce a Archivu okresního soudu v Děčíně – 0,25 milionu Kč 
 Přestěhování zaměstnanců Úřadu práce v Prostějově z nestátní budovy do státní – 

0,85 milionu Kč 
 Přestěhování pracoviště Úřadu vlády - Eurocentrum v Olomouci do státní budovy – 

0,15 milionu Kč 
 Přestěhování SÚIP, MPSV z nestátního objektu do státního – 0,83 milionu Kč 
 Přestěhování Státní veterinární správy Tábor do objektu MZe – 0,25 milionu Kč 
 Přestěhování PMS z nájmu do státního v Prachaticích – 0,105 milionu Kč 
 Pronájem nebytových prostor v objektu ÚZSVM Český Krumlov – 0,27 milionu Kč 
 Snížení kancelářské plochy a nájemného v nestátním objektu v Přešticích – 0,17 

milionu Kč 
 Přestěhování pracoviště GFŘ v Karlových Varech – 0,75 milionu Kč 
 Sestěhování Finančního úřadu v Rumburku – 0,1 milionu Kč 
 Dislokace Úřadu práce Doksy z nestátních do státních prostor – 0,25 milionu Kč 
 Umístění pracoviště Českého báňského úřadu v Mostě do budovy ÚZSVM – 0,2 

milionu Kč 
 Přemístění MPSV v Mostě – 0,12 milionu Kč 
 Přestěhování zaměstnanců PMS do objektu Státní veterinární správy – 0,25 milionu 

Kč 
 Přesun ČSSZ z nestátních budov do budovy ÚZSVM Blansko – 0,31 milionu Kč 
 Přestěhování Puncovnímu úřadu do objektu ÚZSVM Tábor – 0,23 milionu Kč 
 Přestěhování Státního úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva v Táboře do objektu 

ÚZSVM – 0,085 milionu Kč 
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 Umístění Krajské hygienické stanice do budovy ÚZSVM v Prachaticích – 0,27 
milionu Kč 

 Přesun Krajského ředitelství Policie Třinec z nestátního objektu do státního – 0,55 
milionu Kč 

 Analýzy z CRAB byly využity rovněž při stěhování Územního pracoviště Střední 
Čechy ÚZSVM z náměstí Republiky do objektu Ústředí ÚZSVM na Rašínově nábřeží 42. 
Díky tomu byl objekt prodán za rekordní sumu 790 milionů korun, dalších 31,6 milionu korun 
činila daň z nabytí nemovitých věcí, celkem tak státní rozpočet díky této operaci získal 821,6 
milionu korun. Dalším příkladem je budova Zámecká 21 v Pardubicích, která byla vedena 
v CRAB a byla díky vyhodnocení údajů z CRAB shledána jako nepotřebný majetek. Byla 
prodána za 10 milionů korun. 
 
 
 
 S pozdravem 
 
 
 
 
                                        Ing. Michal Žurovec 
                                                         zástupce ředitele odboru 
 
  
  
 
 

Ing. 
Michal 
Žurovec

Digitálně podepsal Ing. Michal 
Žurovec 
DN: c=CZ, cn=Ing. Michal 
Žurovec, o=Česká republika - 
Ministerstvo financí, ou=14107, 
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 
1, ou=Ministerstvo financí, 
title=Vedoucí oddělení, 
serialNumber=ICA - 857018 
Datum: 2016.08.05 12:23:38 
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