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Systém CRAB

Cíle projektu
•Jednotná evidence administrativních budov státu v centrálním 
systému za účelem optimalizace portfolia nemovitostí státu
•Přehled o volných / využitelných plochách za účelem 
optimalizace dislokace státních institucí a jejich zaměstnanců
•Sledování ekonomických ukazatelů za účelem snižování
provozních nákladů
•Zvýšení transparentnosti při nakládání a správě
administrativních budov
•Jednotné místo pro elektronickou nabídku nepotřebného 
nemovitého majetku v rámci státu 
• Jednotné místo pro transparentní nabídku nemovitého majetku 
určeného k realizaci, přístupné široké veřejnosti



Sledované údaje v CRAB

Evidované základní údaje v CRAB
•Administrativní budovy včetně souvisejících nemovitostí a jejich 
charakteristiky (pasportizační údaje, technická dokumentace)
•Využití budov (užívané plochy, volné kapacity, dislokace státních institucí)
•Ekonomické údaje administrativních budov, počty zaměstnanců
•Spotřeby energií
•Právní vztahy související s administrativními budovami (nájemní smlouvy, 
servisní smlouvy apod.)

Příklady sledovaných ukazatelů
•Spotřeby energií/užitná plocha objektu
•Výdaje za nájem/počet zaměstnanců, výdaje za nájem/najímaná plocha
•Provozní výdaje/užitná plocha, provozní výdaje/kancelářská plocha
•Příjmy z pronájmu/výdaje na objekt
•Provozní výdaje/užívaná plocha
•Výdaje za nájemné/najímaná plocha a počet zaměstnanců



Možnosti využití CRAB

CRAB jako nástroj pro:

• vládní a regionální dislokační komise za účelem efektivní
dislokace státních zaměstnanců (přehled volné nevyužité
plochy ve státních objektech)

• návrhy optimalizace využití prostor ve státních budovách

• řízení portfolia administrativních budov státu

• identifikaci neefektivního hospodaření s administrativními 
budovami a návrhy na opravná opatření

• včasnou identifikaci neúčelně vynakládání finančních 
prostředků

• přesnější plánování veřejných rozpočtů pro správu 
administrativních budov, včetně střednědobého a 
dlouhodobého výhledu



Základní statistické údaje

• Počet státních institucí v CRAB: 461
– z toho počet institucí se zadanými ekonomickými 
údaji: 199 (cca 43%)

• Počet zplatněných objektů (budov) v CRAB: 3 063          
(z 5 712 zadaných budov)
– z toho počet budov se zadanými ekonomickými 
údaji: 1 770 (cca 30%)

• Počet evidovaných státních zaměstnanců: 72 823
• Celková užívaná plocha [m2]: 2 197 240
• Celková kancelářská plocha [m2]: 902 845



Plnění úkolu zadávat data do CRAB

• Usnesením vlády č. 954 ze dne 20.12.2012 dostaly ministerstva a jejich 
podřízené organizace za úkol naplnit CRAB daty o administrativních 
budovách

• Termín pro splnění úkolu 1.7.2013 nebyl však dodržen 

• S podporou ministra financí v říjnu 2013 byli jednotlivý ministři požádáni o 
dodatečné splnění úkolu a to k termínu 28.2.2014

• Tento úkol byl splněn pouze částečně viz. předchozí slide

• Ministr financí připravil pro vládu zprávu o plnění tohoto úkolu s 
požadavkem na doplnění chybějících údaji do CRAB jednotlivými 
ministerstvy a jejich podřízenými organizacemi

• Požadovaný termín pro splnění byl původně navrhován k 30.4.2014

• K Materiálu však v současné době běží vnější připomínkové řízení



Výňatek z usnesení vlády č. 954

• IV. ukládá

• 1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

a) zabezpečit dodržování pravidel dispozic s administrativními objekty

stanovených v usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324 , v platném znění, a to

i u organizačních složek státu a státních organizací, které spadají do jejich věcné

působnosti,

b) zabezpečit nejpozději do 1. července 2013 evidenci administrativních

budov a s nimi souvisejících nemovitostí v Centrálním registru administrativních

budov, a to i u organizačních složek státu a státních organizací, které spadají do jejich

věcné působnosti, v souladu s metodikou podle bodu III/2 tohoto usnesení,

c) poskytnout ministru financí a generálnímu řediteli Úřadu pro zastupování

státu ve věcech majetkových součinnost při plnění bodu II a III tohoto usnesení



Celkové příjmy a výdaje za rok 2013

*Údaje jsou pouze za budovy, které měly vyplněné ekonomické údaje



Pronajatá vs. pronajímaná plocha

Státní instituce jako nájemník v nestátní budově

• Pronajatá kancelářská plocha:153 215,9 m2 (z 237 351,5m2 užívané
plochy)

• Roční výdaje státu za nájemné: 397 634 561 Kč* 

Nestátní instituce jako nájemník ve státní budově

• Pronajímaná kancelářská plocha: 184 215,4 m2 (z 280 646,4m2 užívané
plochy)

• Roční příjmy státu z pronájmu objektů: 94 905 617 Kč*

CRABem identifikovaná možnost optimalizace

• Při ideální optimalizaci využití volných prostor ve státních budovách je 
možno ušetřit až 191 835 622Kč/rok (úspora více než 50% na placeném 
nájemném)

* Do součtu jsou zahrnuty všechny právní vztahy s platnou účinností v roce 2013.



Příklad výstupů CRAB
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