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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 29. dubna 2019 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), týkající se dotazů: 

1. Kdo je kompetentní ve věci odstranění neúspěšného průzkumného vrtu? 

2. Je to v kompetenci Vašeho ministerstva? Pokud ano, jaké kroky mu musí předcházet? 

3. Lze vycházet z §19 odst. 1 geologického zákona, které uvádí oprávněnost vašeho 

ministerstva ukládat, aby byly ve stanovené lhůtě odstraněny zjištěné nedostatky? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) 

Pokud by se jednalo o geologické práce podle § 2 odst. 1 zák. č. 62/1988 Sb., kterými se rozumí 

geologický výzkum a geologický průzkum na území České republiky a geologický průzkum podle 

odst. 3. Podle § 2 odst. 6 zák. č. 62/1988 Sb. v pochybnostech ministerstvo rozhodne, zda 

některá činnost je geologickou prací, popřípadě zda jde o geologický výzkum nebo geologický 

průzkum a jakou jeho etapu. V případě, že by byly prováděny geologické práce, pak se řídí 

vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, která ve 

smyslu § 1 vyhlášky stanoví náležitosti geologických prací a dále geologické práce podléhají 

dalším souvisejícím právním předpisům. 

Ad2) 

Do kompetence Ministerstva životního prostředí by věc náležela v případě, pokud by o věci bylo 

rozhodnuto ve smyslu § 2 odst. 6 zák. č. 62/1988 Sb., tj. zda uvedená činnost je geologickou 
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prací podle § 2 odst. 2 citovaného zákon a byla prováděna v souladu s příslušnými vyhláškami 

a souvisejícími zákony. 

Ad 3) 

Pokud by se jednalo o geologické práce a pokud by byly prokázány jejich nedostatky, pak 

Ministerstvo životního prostředí postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 62/1988 Sb. a kontroluje, jak orgány a organizace plní povinnosti stanovené tímto zákonem 

a předpisy vydanými na jeho základě a je oprávněno uložit, aby byly ve stanovené lhůtě 

odstraněny zjištěné nedostatky. 

 

S pozdravem 

 

 Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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