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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 17. 4. 2018 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí těchto informací:
1.

Jaké společnosti se v České republice aktuálně podílí či se v posledních pěti letech
podílely na průzkumu či těžbě ložisek kovů ze seznamu kritických/superstrategických
nerostných surovin, publikovaného v r. 2015 Evropskou komisí (antimon, beryllium,
boráty, kovový křemík, fluorit, fosfátové rudy, galium, germanium, hořčík, chróm,
indium, kobalt, kovy platinové skupiny, magnesit, niob, prvky lehkých vzácných
zemin, prvky těžkých vzácných zemin, přírodní grafit a wolfram) a lithia?
Dotaz se týká společností v soukromém, státním i smíšeném vlastnictví, českých
i zahraničních.

2.

Jaké zisky doposud plynuly těmto společnostem a České republice a jaký je
předpoklad do budoucna?

3.

Pokud má Česká republika rozjednané dohody s dalšími takovými společnostmi,
o jaké subjekty a oblasti zájmu se jedná a jaké fázi jednání aktuálně jsou?

4.

MPO v dokumentu „Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich
zdrojů“ z února 2017 popisuje potenciál druhotně vzniklých ložisek surovin v reliktech
někdejší těžby či úpravy surovin (str. 38). Vedly státní orgány od té doby nějaké
průzkumy jejich možného využití? Pokud ano, s jakými výsledky?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) V ČR se podílí, či v posledních 5 letech podílely, na vyhledávání vyhrazených
nerostů
zařazených
roku
2015
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kritických/superstrategických komodit (nejedná se pouze o kovy) a lithia či na
průzkumu jejich ložisek následující společnosti (členěno do skupin vyhrazených
nerostů podle § 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), v platném znění, tak, jak jsou vydána příslušná rozhodnutí):
c) nerosty, z nichž je možné průmyslově vyrábět kovy – KMK GRANIT, a. s.,
Cínovecká deponie, a. s., GIS GEOINDUSTRY, s. r. o., GEOMET, s. r. o,
Golden Pet s. r. o.;
e) nerosty, z nichž je možné průmyslově vyrábět fosfor, síru a fluór nebo jejich
sloučeniny – FLUORIT TEPLICE, s. r. o., GET, s. r. o. (v obou případech
fluorit);
g) tuha, baryt, azbest, slída, mastek, diatomit, sklářský a slévárenský písek,
minerální barviva, bentonit – TRAMINCORP CZECH, s. r. o. (grafit – tuha);
h) nerosty, z nichž je možné průmyslově vyrábět prvky vzácných zemin a prvky
s vlastnostmi polovodičů (ovšem jen jako malé doprovodné množství – příměs
na ložiskách štěrkopísků) – České štěrkopísky spol. s r. o., KÁMEN Zbraslav
a. s.
Ad 2) Žádný z uvedených kritických/superstrategických nerostů ani lithium se u nás již cca
25 let netěží; s výjimkou grafitu, jehož dobývání přetrvalo až do roku 2009, kdy bylo
rovněž ukončeno. Proto z jejich dobývání neplynou nikomu žádné zisky.
Společnostem uvedeným v bodě 1 (ať ryze českým či se zahraniční účastí)
provádějícím vyhledávání předmětných vyhrazených nerostů či průzkum jejich
výhradních ložisek v ČR žádné zisky doposud neplynuly. Z geologických
průzkumných prací žádné přímé zisky neplynou, investice do geologického
průzkumu se zhodnocuje až při realizaci těžby v případě úspěšného výsledku
průzkumu a následných povolovacích řízení. Pro Vaši informaci doplňuji, že se do
stádia těžby dostává v průměru 1 z pěti až deseti ložisek podrobených
geologickému průzkumu.
Ad 3) MŽP nemá žádné informace o tom, že by Česká republika měla rozjednané nějaké
dohody o průzkumných geologických pracích či těžební činnosti s jakýmkoliv
subjektem, ať domácím či zahraničním.
Ad 4) Materiál „Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“
zpracovaný v únoru 2017 a schválený vládou v červnu téhož roku spadá do gesce
Ministerstva obchodu průmyslu, dotaz by tedy bylo vhodné směrovat spíše na tento
ústřední orgán státní správy. Nicméně jelikož MŽP stanovuje průzkumná území pro
vyhledávání vyhrazených nerostů či průzkum výhradních ložisek v ČR a bez
stanovení takového průzkumného území není možné geologický průzkum mimo
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existující dobývací prostory provádět, konstatujeme, že státní orgány nevedou, ani
nevedly, žádné průzkumy využití objektů po těžbě uvedených nerostů.

S pozdravem

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