Vybrané údaje z Centrálního registru administrativních budov
(„CRAB“) za rok 2016
Z dat reportu analytického modulu CRAB za rok 2016 vyplynulo, že z celkového počtu 3 219 budov
evidovaných v CRABU 345 státními institucemi je 2 417 budov majetkem státu, 730 budov je
pronajímáno a 72 budov je v podílovém vlastnictví. V těchto budovách pracuje celkem 102 668
zaměstnanců. V budovách, které jsou majetkem státu, pracuje 86 054 z těchto zaměstnanců. Dalších
13 696 zaměstnanců pracuje v pronajímaných budovách a 2 918 zaměstnanců pracuje v budovách,
které jsou v podílovém vlastnictví.
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Zmíněné budovy mají dohromady 3 934 715 m2 užívané plochy. Z toho je pak 1 471 182 m2 využíváno
jako plocha kancelářská a 2 463 533 m2 jako plocha ostatní.

Graf č. 1: Rozložení užívané plochy státních budov
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Graf č. 2: Celkové výdaje, investice, hrazený nájem a příjmy z pronájmu u budov vedených v CRAB za
rok 2016 (v Kč)
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Z údajů uvedených v CRAB za rok 2016 vyplývají následující poměrové ukazatele:
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Výdaje za provoz a údržbu na
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Výdaje za provoz a údržbu na
zaměstnance za rok
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27 627 Kč

Data v CRAB za rok 2016 u vybraných ministerstev
K vizualizaci dat bylo vybráno celkem 12 ministerstev bez přidružených agentur a dalších organizací.
Z výběrového vzorku bylo vyřazeno Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany z toho důvodu, že
v reportu CRABU nebyly uvedeny úplné informace nebo informace podléhaly utajení dle zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti.

Graf č. 3: Užívaná plocha budov v přepočtu na jednoho zaměstnance (v m2)
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Graf č. 4: Výdaje za provoz a údržbu v přepočtu na jednoho zaměstnance za jeden rok (v Kč)
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Poznámka: Všechna použitá data v předkládané analýze pocházejí pouze z dat CRAB za rok 2016 a jedná se tak o
vizualizaci dat z přílohy č. 2 KZ 16/26 (http://data.nku.cz/download/vystupy-z-kontrol/ka-16-26/udaje-zCRAB.xlsx). Dle závěru KA 16/26 jsou data CRABU neúplná.

