Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 25. 9. 2018
Č. j.: MZP/2018/130/652
Sp. zn.: ZN/MZP/2018/130/331
Vyřizuje: Mgr. Bokotejová
Tel.: 267 122 054
E-mail: Helena.Bokotejova@mzp.cz

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 10. 9. 2018 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Ve své žádosti požadujete poskytnout
tyto informace:
1.) Kolik důlních objektů zabezpečených z rozpočtu MŽP získalo ekologickou dotaci MPO?
2.) Může MŽP vysvětlit, proč dochází k duplicitnímu zabezpečování důlních děl, která byla již
jednou zabezpečena ze státních prostředků?
3.) Proč Odbor geologie MŽP (RNDr. Martin Holý) podporuje vyvádění prostředků z úhrad
z dobývání nerostů z regionů postižených těžbou do turisticky atraktivních regionů?
4.) Proč MŽP investuje do zabezpečování důlních děl, aby je vzápětí předalo soukromým
subjektům?
5.) Kolik důlních objektů zabezpečilo MPO a MŽP ze státních prostředků pro soukromé
subjekty?
6.) Kdo z MŽP je odpovědný za převody důlních děl z kterých se pak stávají turistické projekty,
které dotuje MPO z úhrad za vydobyté nerosty?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Vzhledem k tomu, že Váš požadavek týkající se ekologické dotace spadá do působnosti
Ministerstva průmyslu a obchodu, doporučujeme Vám, abyste v souladu s § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb. Váš dotaz zaslal přímo tomuto rezortu. Z výše uvedeného
důvodu MŽP podle § 14 odst. 5, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost
o poskytnutí informace v tomto bodě odkládá.
Ad 2) Kontrolou podle § 16 vyhlášky č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních
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děl), jež pro MŽP vykonává Česká geologická služba, bylo zjištěno poškozené nebo
nefunkční původní zabezpečení důlního díla. Ročně jde o desítky oprav nebo rekonstrukcí.
Ad 3) MŽP má na základě § 35 zákona č. 44/1988 Sb., povinnost zajišťování nebo likvidaci
starých důlních děl a jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem bez
ohledu na region. MŽP nedělá v současné době žádný výběr podle regionu
či lokality, MŽP průběžně realizuje zabezpečení všech důlních děl, u kterých Česká
geologická služba vyhodnotí ohrožení veřejného zájmu. Navíc v letech 2000 – 2008 byly
přednostně realizovány práce v nejpostiženějších částech České republiky tj.
v Ostravsko-karvinském revíru, Severočeské hnědouhelné pánvi a Kladensko-rakovnické
pánvi. Celkem bylo v uvedených letech a lokalitách zabezpečeno z rozpočtu MŽP více než
600 důlních děl. Další zabezpečovací práce v těchto regionech probíhají samozřejmě
i v současné době, ale s menší intenzitou, protože nejproblematičtější důlní díla již byla
zabezpečena.
Ad 4) MŽP není vlastníkem ani provozovatelem starých důlních děl, má pouze výše uvedenou
povinnost je zajistit nebo zlikvidovat. Protože není vlastníkem starých důlních děl (starým
důlním dílem je důlní dílo, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní
nástupce neexistuje nebo není znám), nemůže tedy nikomu žádné staré důlní dílo předat,
musí pouze splnit svoji povinnost danou zákonem.
Ad 5) S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že MŽP nezabezpečuje důlní díla, která jsou
ve vlastnictví soukromých subjektů.
Ad 6) Viz Ad 4)

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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