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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 25. 10. 2017 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, týkající se průzkumu výhradního ložiska na
Cínovci. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
1. Kdo je ZADAVATEL dle § 24 odst. 3 Zák. č. 44/1988 Sb. průzkumu výhradního ložiska
na Cínovci?
2. Kdo, kdy a hlavně na základě ČEHO udělilo MŽP Licence průzkumného území (dále
jen „Licence“) na Cínovci, ložiska lithia?
3. V případě, že MŽP obdrželo žádost na Licenci od Geomet s. r. o. (vlastněnou
European Metals Holding Limited – EHM), proč neprodleně, před udělením Licence,
neinformovalo o této skutečnosti MPO a společně neprobrali možnost VLASTNÍHO
průzkumu dané lokality, aby nedošlo k PŘEDNOSTNÍMU právu k těžbě a tím i celého
zisku pro cizí společnost?
4. proč MŽP, když udělovalo Licence, si nevymínilo financování celého projektu nebo
alespoň minimálně nadpoloviční většinou vložením finančních prostředků do daného
projektu a případně i státní dozor, aby opět nemohlo dojít k PŘEDNOSTNÍMU právu
k těžbě a tím opět i celého zisku pro cizí společnost?
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Zadavatelem, tedy subjektem, kterému byla stanovena průzkumná území Cínovec,
Cínovec II, Cínovec III a Cínovec IV pro vyhledávání a průzkum vyhrazených
nerostů, z nichž lze průmyslově vyrábět kovy (Li, Sn, W, Rb, Cs) dle paragrafů 4 a
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4a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění (dále jen
„geologický zákon“), je společnost GEOMET s. r. o., IČ 277 52 976. Práva
zadavatele se pak promítají i do odst. 3 § 24 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství, v platném znění (horního zákona).
Ad 2) Průzkumná území Cínovec, Cínovec II, Cínovec III a Cínovec IV stanovilo MŽP
správním rozhodnutím svého příslušného odboru výkonu státní správy (dále jen
„OVSS“) v Chomutově.
Rok stanovení průzkumných území (PÚ): PÚ Cínovec stanoveno 2010,
prodlouženo 2014, PÚ Cínovec II stanoveno 2011, prodlouženo 2015, PÚ Cínovec
III stanoveno 2016, PÚ Cínovec IV stanoveno 2017.
Stanovilo je na základě naplnění geologického zákona, ve správním řízení podle
paragrafů 4 a 4a geologického zákona. Klíčovým byl pro rozhodnutí OVSS souhlas
MPO, že je záměr v souladu se surovinovou politikou státu.
Ad 3) O první dvě průzkumná území (PÚ Cínovec a PÚ Cínovec II) žádala tehdy výlučně
česká firma GEOMET s. r. o., nikoliv „cizí společnost“.
Žádost o průzkumné území Cínovec byla na základě znění odst. 3 § 4a
Geologického zákona ještě před zahájením správního řízení uveřejněna
v Obchodním věstníku (existovalo zde ložisko nalezené v minulosti za prostředky
ze státního rozpočtu). Žádný jiný subjekt, ani privátní ani státní, ale nereagoval
a neprojevil zájem o průzkum a o podání konkurenční žádosti.
Při stanovování průzkumných území na Cínovci se v rámci správních řízení MŽP
vždy oficiálně dotázalo MPO na jeho stanovisko z hlediska surovinové politiky státu.
Ve všech případech MŽP obdrželo od MPO kladné vyjádření, že záměr firmy
GEOMET s. r. o. je v souladu se zněním surovinové politiky státu, jejímž cílem je
podpora průzkumných činností, cílených zejména na nové perspektivní komodity.
Státní podnik DIAMO dodnes nikdy neprojevil zájem o průzkum žádného ložiska
vyhrazeného nerostu (tedy ani lithia) a nikdy nepodal žádost o stanovení
průzkumného území. Nikdy neprováděl průzkum, těžbu ani úpravu surovin
podobných cínovecké rudě. Stejně je tomu se státním podnikem PKÚ, zaměřeným
především na likvidaci a zahlazování následků těžby uhlí v minulosti.
Ad 4) Pokud by stát chtěl přistoupit k obnovení provádění a financování geologických
průzkumných prací a těžebních aktivit, musí MPO v tomto smyslu nejprve pozměnit
státní surovinovou politiku. MŽP toto nepřísluší.

S pozdravem
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