OBVODNÍ BÁħSKÝ ÚĮAD PRO ÚZEMÍ KRAJE
KARLOVARSKÉHO

Č.j.: SBS 12188/2018/OBÚ-08/1
V Sokolově dne 2.5.2018

Rozhodnutí
Obvodní báĨský úįad pro území kraje Karlovarského (déle jen „OBÚ“) jako orgán
věcně a místně pįíslušný dle ustanovení § 41 odst. 1 písm. j) a § 38 zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báĨské správě, ve znění pozdějších zákonných
úprav, rozhodl o žádosti obce Jenišov, se sídlem: Jenišov 88, 362 11 Jenišov, IČ: 00573248, zn.:
400/18 ze dne 16.4.2018, o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném pįístupu k informacím, ve znění pozdějších pįedpisů (dále jen „zákon č.
106/1999“), evidované na OBÚ pod č.j. SBS 12188/2018, takto:
Poskytnutí informace se podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., odmítá v části žádosti
týkající se informací z přiznání úhrady z vydobytého nerostu, jak je žádáno v bodech č. 2,
5, 6 a 7 žádosti.

Odůvodnění:
Obec Jenišov, se sídlem: Jenišov 88, 362 11 Jenišov, IČ: 00573248, pįedložila dne
17.4.2018 OBÚ podání zn.: 400/18 ze dne 16.4.2018, žádost o poskytnutí informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pįístupu k informacím, ve znění pozdějších
pįedpisů. Uvedená žádost je na OBÚ evidována pod spisovou značkou SZ SBS 12188/2018.
Žádost o poskytnutí informace v bodech č. 2, 5, 6 a 7 směįující ke zjištění údajů
o konkrétní výši úhrady z vydobytého nerostu a výši těžby na jednotlivých ložiscích
u organizace Sedlecký kaolin a.s., byla odmítnuta z důvodu uvedeného v ustanovení § 10
zákona č. 106/1988 Sb. Toto ustanovení se vztahuje na ochranu důvěrnosti majetkových
poměrů získaných na základě zákonů o daních. Požadované údaje o výši úhrady
z vydobytého nerostu a výši těžby získává OBÚ pįi správě úhrad, kde dle ustanovení § 33p
odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
postupuje podle daĨového įádu (zákon č. 280/2009 Sb.). Podle § 52 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb. jsou úįední osoby a osoby zúčastněné na správě daní vázány povinností
mlčenlivosti o tom, co se pįi správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. Toto ustanovení
daĨového įádu ve spojení s ustanovením § 10 zákona č. 106/1988 Sb. neumožĨuje
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povinnému subjektu požadované informace poskytnout, proto bylo rozhodnuto, jak je výše
uvedeno. V ostatních bodech č. 1, 3, 4, 8 a 9 žádosti OBÚ vyhověl písemně pod č.j. SBS
12188/2018/OB-U-08/2 ze dne 2.5.2018.

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 zákona č. 106/1999 Sb. a ustanovení
§ 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní įád, podat k Obvodnímu báĨskému
úįadu pro území kraje Karlovarského odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.
O odvolání rozhoduje Český báĨský úįad v Praze.

„otisk úįedního razítka“

Ing. Jiįí Mašek
pįedseda úįadu

