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Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 16. 3. 2016 Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se žádostí o povolení k průzkumu ložisek zlata.
Ve své žádosti požadujete sdělení počtu dodnes podaných žádostí, subjektů, které žádost
podaly a průzkumných ložisek, jichž se týkají. Dále požadujete informaci o tom, „jak bylo
o žádostech rozhodnuto ministerstvem životního prostředí, resp. dříve tehdejším
ministerstvem hospodářství, případně v jaké fázi se řízení nachází.“
Ministerstvo Vás dne 17. 3. 2016 vyzvalo k upřesnění Vaší žádosti, a to v souvislosti
s časovým úsekem, za který předmětné informace požadujete. Žádost byla obratem
upřesněna – informace požadujete od roku 1994 do současnosti.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Zlato se v České republice již 20 let netěží a 15 let neprobíhal ani žádný průzkum ložisek
zlata, a to v souladu se surovinovou politikou České republiky. Podle platné Surovinové
politiky České republiky z roku 2012 v oblasti nerostných surovin jednoznačně platí, že
„zlato nepředstavuje natolik výjimečnou komoditu, aby pro něj bylo účelné zavádět odlišný
systém povolování jeho průzkumu a těžby a posuzování vlivů těchto činností na životní
prostředí, než který standardně funguje u ostatních nerostných surovin.“ (str. 19).
Odmítavý postoj k těžbě zlata na území České republiky vyjádřila ve svém programovém
prohlášení také současná vláda: „Vláda neumožní další průzkum a následnou těžbou zlata
ani pokračování průzkumu a následnou těžbu břidlicových plynů na území České
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republiky.“ Podle zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, je kyanidové loužení jako
technologie k získávání zlata z vytěžené horniny, vzhledem ke svému negativnímu dopadu
na životní prostředí, v ČR zakázáno.
Všechny žádosti o stanovení průzkumných území byly od roku 1998 ministerstvem
zamítnuty. Rozklady podané proti usnesení ministerstva se týkaly pouze procesních
postupů, nebylo a nemohlo být tedy vydáno meritorní rozhodnutí (rozhodnutí ve věci).
V oblasti Kašperských hor je stále nedořešena jedna žádost o stanovení průzkumného
území pro vyhledávání ložisek zlata z roku 2013. Žádost byla ministerstvem ještě v roce
2013 zamítnuta pro rozpor se surovinovou politikou státu, státní politikou životního
prostředí a také veřejným zájmem na ochranu území v oblasti CHKO a národního parku
Šumava. Společnost podala proti rozhodnutí ministerstva rozklad, ve kterém stanovisko
ministerstva potvrdil ministr životního prostředí v roce 2014. Od července roku 2014 řeší
tuto věc Městský soud v Praze, neboť žadatel podal správní žalobu.
Z archivních podkladů je ministerstvu známo, že na ložisku Kašperské hory byly
Ministerstvem hospodářství povoleny geologické práce ve vymezeném průzkumném
území žadateli TVX Bohemia důlní, a.s., a to do března roku 1999. Rovněž žadateli
Macharrison s.r.o. byly práce povoleny do ledna roku 2000 na průzkumných územích
Prosenická Lhota a Příčovy.
V příloze Vám posíláme veškeré informace, které má v této věci ministerstvo k dispozici,
a to přehled průzkumných území do roku 2000, dále evidenci žádostí o stanovení
průzkumného území a evidenci rozhodnutí o stanovení průzkumného území.
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