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Odpověď a částečné odložení žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění

Vážený pane Razimo,

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále ÚZSVM) obdržel dne 22. 2. 2021 Vaši žádost o 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále InfZ), v platném znění, ve 
které požadujete poskytnout data k systému CRAB. K Vaší žádosti sdělujeme následující:

1. Jaké finanční prostředky vynaložil ÚZVSM, nebo další součásti veřejné správy o kterých povinný ví, na 
vybudování a provoz informačního systému CRAB od jeho vzniku až do konce roku 2020? Uveďte členění, 
které máte k dispozici.
ÚZSVM eviduje následující výdaje:

ROK ROZVOJ V KČ SERVIS V KČ
2010 20 046 021,60  
2011 111 206 032,80  
2012 122 866 976,40 3 279 642,00
2013  62 450 588,89
2014  75 322 731,11
2015  75 610 925,28
2016  73 543 403,12
2017  63 205 792,32
2018  63 205 792,32
2019  63 205 792,32
2020  5 267 149,36

CELKEM 254 119 030,80 485 091 816,72



Jako doprovodnou informaci uvádíme následující. Celková částka za vybudování a deset let provozu 
systému činí cca 739 milionů korun. Vámi šířená informace, že CRAB stál čtyři miliardy korun, je tak zcela 
nepravdivá a vyzýváme Vás, abyste upustili od jejího šíření. Důkazem, že šíříte zcela nepravdivé informace, 
je i veřejně dostupný Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu č. 16/26. 

Z tabulky je rovněž patrné, že se ÚZSVM úspěšně podařilo provozování služeb CRAB přesoutěžit, kdy se 
oproti bývalými vedeními ÚZSVM uzavřeným smlouvám podařilo otevřenou veřejnou zakázkou dosáhnout 
úspory více než 90 %. 

2. Hlavním účelem zavedení systému CRAB byly finanční úspory. Jak velké finanční úspory zaznamenal 
ÚZSVM, nebo další součásti veřejné správy o kterých povinný ví, v souvislost používáním informačního 
systému CRAB od jeho vzniku až do konce roku 2020? Uveďte členění, které máte k dispozici. 
Za období od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2020 ÚZSVM eviduje následující souhrny využití CRAB. 

Souhrn zvýšení jednorázových příjmů vyvolaných záměrem 859,9 mil. Kč
Souhrn eliminace plánovaných jednorázových 
výdajů                             

73,5 mil. Kč

Snížení výdajů za hrazený nájem jiným subjektům 130,8 mil. Kč/ročně
Snížení výdajů na provoz a údržbu oproti stávajícímu stavu 40,6 mil. Kč/ročně
Zvýšení inkasovaného nájmu 4,4 mil. Kč/ročně

3. Jaký byl počet budov pasportizovaných budov v systému CRAB za konci roku 2019 a na konci roku 
2020? Uveďte členění, které máte k dispozici. 
Ke konci roku 2019 bylo v CRAB evidováno 2 455 budov. Aktuálně je v CRAB evidováno 2 833 budov. 

4. Koncem roku 2019 jsme zaznamenali záměr Ministerstva obchodu a průmyslu sestěhovat agentury 
CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism (dále jen „Agentury“) do jedné budovy. Po kritice tohoto 
záměru, ze stěhování sešlo. Nyní je tento záměr znovu realizován, ale s tím, že ČOI se bude muset 
stěhovat do komerčních prostor. Vyjádřil se k tomuto stěhování Agentur Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových? Pokud ano, žádáme o poskytnutí jejich stanovisek a dokumentů, které jsou jejich 
podkladem. 

ÚZSVM jakožto řadový člen Vládní dislokační komise s tímto návrhem záměru, který byl projednáván Vládní 
dislokační komisí, po vypořádání všech připomínek souhlasil. Na území hlavního města Prahy je bohužel 
dlouhodobě výrazný převis poptávky po státních administrativních budovách nad nabídkou. ÚZSVM 
žádnými dalšími dokumenty v této věci nedisponuje. Dle stanov Vládní dislokační komise informace o 
činnosti komise (včetně materiálů) vyžádané dle InfZ, vypracovává a poskytuje přímo tajemník komise VDK. 
Proto Vám doporučujeme se v tomto bodě obrátit na tajemníka Vládní dislokační komise 
(https://www.vlada.cz/cz/ppov/vdk/vdk-uvod-16977/), případně na Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Jelikož se poskytnutí této informace nevztahuje k působnosti ÚZSVM, žádost se v tomto bodě dle § 14 
odst. 5 písm. c) InfZ odkládá.

S pozdravem

Ing. Mgr. Michaela Tesařová
Pověř. vedoucí samost. oddělení Komunikace
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