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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. února 2019 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1. Kolik evidovaných těžených ložisek nerostů (výhradních i nevýhradních) se v současnosti 

(ke dni 27.2.2019) nachází nebo alespoň z části zasahuje do zvláště chráněných území 

podle § 14 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: 

a. na území národních parků ve smyslu § 15 an. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, včetně jejich ochranných pásem? 

b. na území chráněných krajinných oblastí podle § 25 an. zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny, včetně jejich ochranných pásem? 

Z toho kolik se nachází v: 

i. prvních zónách chráněných krajinných oblastí? 

ii. druhých zónách chráněných krajinných oblastí? 

iii. třetích zónách chráněných krajinných oblastí? 

iv. čtvrtých zónách chráněných krajinných oblastí? 

c. na území národních přírodních rezervací podle § 28 an. zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, včetně jejich ochranných pásem? 

d. na území národních přírodních památek podle § 35 an. zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, včetně jejich ochranných pásem? 

e. na území přírodních rezervací podle § 33 an. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, včetně jejich ochranných pásem? 

f. na území přírodních památek podle § 36 an. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, včetně jejich ochranných pásem? 
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2. U kolika z těchto těžených ložisek nerostů nedošlo k posuzování vlivů záměru na životní 

prostředí (EIA) z důvodu, že k jejich provoz byl povolen před účinností zákona č. 244/1992 

Sb. (do 01.07.1992), ve znění pozdějších předpisů? 

3. U kolika z těchto těžených ložisek nerostů došlo k udělení výjimky podle § 43 zákona č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny? 

a. Kolik z těchto výjimek bylo uděleno do 28.4.2004 (před účinností zák. č. 218/2004 

Sb.)? 

b. Kolik z těchto výjimek bylo uděleno od 29.4.2004 do 1.12.2009 (do účinnosti zákona 

č. 349/2009 Sb.)? 

c. Kolik z těchto výjimek bylo uděleno od 2.12.2009 do 01.06.2017 (do účinnosti zákona 

č.123/2017 Sb.)? 

d. Kolik z těchto výjimek bylo uděleno od 2.6.2017 do současnosti (27.2.2019)? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

MŽP je pověřeno na podkladě požadavků vyplývajících z geologického a horního zákona jako 

orgán státní správy evidencí výhradních ložisek (a to bez ohledu na skutečnost, zda ne těchto 

těžba probíhá či nikoli). Co se týče evidence nevýhradních ložisek, kompetentním povinným 

subjektem je v této věci příslušný báňský úřad. 

Ad 1a)  Na území národních parků se v současnosti nenachází žádné těžené výhradní 

ložisko.  

Ad 1b) Pokud se jedná o výskyt výhradních ložisek nerostných surovin nacházejících se 

na území chráněných krajinných oblastí, MŽP informacemi v této podobě 

nedisponuje. Tyto informace jsou předmětem každoročního zpracování, které je 

k dispozici na webových stránkách České geologické služby pod odkazem: 

http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje. 

Ad 1c) – 1f) MŽP požadovanými informacemi v této podobě nedisponuje. Informace je však 

možné získat ze Surovinového informačního systému SURIS 

(https://mapy.geology.cz/suris/), který je veřejně dostupný. Pro detailnější 

informace o chráněných krajinných oblastech, národních přírodních rezervacích 

a památkách a přírodních rezervací a památkách Vám doporučujeme se obrátit na 

Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.  

Ad 2) a 3) Vzhledem k tomu, že dobývání ložisek povolují obvodní báňské úřady, 

doporučujeme Vám, abyste se s dotazy, zda došlo k posuzování vlivů záměrů na 

životní prostředí a udělení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
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přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, obrátil přímo na obvodní báňské 

úřady. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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