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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 27. 3. 2018 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí kopií „Ročního výkazu zásob“, tj. tiskopisů Geo
(MŽP) V3-01, Dolu Paskov za roky 2016 a 2017.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
MŽP ve smyslu § 29 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění platných novel, vede souhrnnou evidenci zásob
výhradních ložisek a podle této evidence pak vede bilanci zásob nerostných surovin na
výhradních ložiskách v ČR. Tato bilance je každoročně zpracovávána (zhruba počátek
června) na základě informací podávaných těžebními organizacemi (resp. organizacemi
pověřenými ochranou a evidencí výhradních ložisek či provádějících tuto evidenci) formou
výkazu Geo (MŽP) V3-01. Zpracování je MŽP delegováno na Českou geologickou službu
(Klárov 131/3, 118 21, Praha 1), která je proto i příjemcem, zpracovatelem a archivující
institucí těchto výkazů. MŽP tedy tyto výkazy nemá v žádné formě k dispozici.

MŽP pracuje ve věci zásob nerostných surovin na výhradních ložiskách s Bilancí zásob,
kde jsou uvedeny zásoby podle kategorií i podle přípustnosti k dobývání a informace
o výši a důvodech úbytku zásob.
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Zásoby na výhradním ložisku Důl Paskov, závod Staříč, evidenční číslo ložiska B3071821,
podle bilance zásob:

bilanční zásoby
prozkoumané volné
bilanční zásoby
prozkoumané vázané
bilanční zásoby
vyhledané volné
bilanční zásoby
vyhledané vázané
nebilanční zásoby
roční úbytek zásob
těžbou
roční úbytek zásob
ztrátami a odpisy

stav k 1. 1. 2015
10,710 kt

stav k 1. 1. 2016
10.765 kt

stav k 1. 1. 2017
11.917 kt

1.188 kt

1.188 kt

1.188 kt

36.096 kt

37.306 kt

36.320 kt

6.833 kt

6.833 kt

6.833 kt

316.562 kt
862 kt

316,633 kt
656 kt

316,347 kt
445 kt

87 kt

121 kt

13 kt

Jak vyplývá z výše uvedeného textu, bilance za rok 2017 dosud nebyla provedena a MŽP
ji nemá k dispozici.

Těžební činnost organizace probíhala v dobývacím prostoru 20051 Paskov, kde veškerá
kontrolní a dozorová činnost (včetně provádění prací a evidence) přísluší orgánům státní
báňské správy. Základem pro evidenci zásob je poslední výpočet zásob prováděný
a schvalovaný v letech 2006-2008.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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