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Zanést údaje o jedné budovÄ› do státního registru administrativních budov stálo témÄ›Å™ 600 tisíc korun a navíc je to
chybnÄ›! Kverulant odhalil jiÅ¾ v roce 2013 rekordní plýtvání pÅ™i nákupu IT pro veÅ™ejné instituce. Jeden z tÄ›chto nákupÅ¯
v&scaron;ak vymykal bÄ›Å¾ným tunelÅ¯m. &Scaron;lo o nákup CRABu, centrálního registru administrativních budov za 1,6
miliardy korun.
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PÅ™itom CRAB byl a je v zásadÄ› jen trochu lep&scaron;í excelová tabulka.
VÄ•era zveÅ™ejnil Nejvy&scaron;&scaron;í
kontrolní úÅ™ad závÄ›ry kontroly, které se zamÄ›Å™ila na provoz a vyuÅ¾ití státních nebo státem uÅ¾ívaných nemovitostí v le
2014 aÅ¾ 2015. Od spu&scaron;tÄ›ní CRAB v roce 2012 je podle kontrolorÅ¯ kvalita vedených údajÅ¯ o budovách stále
nízká:
"NapÅ™íklad celková kanceláÅ™ská plocha se nerovnala souÄ•tu kanceláÅ™ské plochy vyuÅ¾ité a nevyuÅ¾ité, chy
také nÄ›které ekonomické údaje nebo se v rÅ¯zných výstupech vygenerovaných z registru li&scaron;ily informace o
pronajímaných plochách"
PÅ™estoÅ¾e CRAB vznikl, aby zpÅ™ístupnil kompletní informace o majetku na jednom místÄ›, po
NKÚ obsahoval do roku 2015 údaje zhruba o 3 800 státních nebo státem vyuÅ¾ívaných budovách z celkových pÅ™ibliÅ¾nÄ› 4
000 státních objektÅ¯. V roce 2016 se poÄ•et objektÅ¯ v registru dokonce je&scaron;tÄ› sníÅ¾il zhruba na 2 700.
UváÅ¾íme
Å¾e CRAB stál 1,6 miliardy korun, pak jednoduchým dÄ›lením dojdeme k závÄ›ru, Å¾e pouhá moÅ¾nost zanést do CRABu
jednu budovu stála vskutku impozantních 592 592 korun.

Po vyhodnocení vy&scaron;lo najevo, Å¾e ÚÅ™ad pro zastupování státu ve vÄ›cech majetkových (ÚZSVM) dosáhl znaÄ•nÄ›
vysokého prÅ¯mÄ›ru nákladÅ¯ na ICT. Náklady jednoho uÅ¾ivatele Ä•inily v prÅ¯mÄ›ru 70 259 korun roÄ•nÄ›. Kverulant zaÄ•al
pátrat, za co utratil ÚZSVM za tÅ™i roky skoro 360 milionÅ¯ korun. Snadno se dopátral, Å¾e to bylo pÅ™edev&scaron;ím za
program s názvem Centrální registr administrativních budov (CRAB). Ale ani za 360 milionÅ¯ korun nebyl CRAB v roce
2012 dokonÄ•en a utrácení bude pokraÄ•ovat nejspí&scaron; aÅ¾ do roku 2019. A pokud se nic nestane, bude nakonec
utraceno 1,6 miliardy korun. Nejprve se v&scaron;ak pojÄ•me podívat na poÄ•átek tohoto projektu. Historie projektu CRAB
se datuje od roku 2008, kdy byl schválen projektový zámÄ›r na zavedení centralizované evidence administrativních budov
státu. Systém CRAB vznikl v rámci projektu &bdquo;Úprava informaÄ•ního systému majetku státu jako zvlá&scaron;tní
grafické datové vrstvy nad RUIAN&ldquo;. Tedy jako jakési softwarové kukátko &ndash; nadstavba nad jiÅ¾
vytváÅ™enou databází s vtipným názvem RUIAN. CRAB mÄ›l být novým modulem InformaÄ•ního systému o majetku státu
(ISMS). A jak uÅ¾ to tak u nesmyslnÄ› drahých tunelÅ¯ bývá, zadavatel tvrdil, Å¾e CRAB u&scaron;etÅ™í daÅˆovému poplatník
spoustu penÄ›z.
OstatnÄ› - poslechnÄ›te si to na vlastní u&scaron;i.... Podle Kverulanta jde zatím o nejvÄ›t&scaron;í tunel
dÄ›jinách Ä•eského IT. Tunel CRAB za více neÅ¾ 1,6 miliardy jistÄ› pÅ™edÄ•il kdysi nejvÄ›t&scaron;í tunel OPENCARD. Cílem
dosáhnout potrestání viníkÅ¯. A zdá se, Å¾e tohoto cíle by mohlo být dosaÅ¾eno, pÅ™ípad totiÅ¾ &scaron;etÅ™í na Kverulan
popud policie.
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