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Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 17.4.2018 Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského (dále jen
„OBÚ“) obdržel Vaší žádost zn.: 400/18 ze dne 16.4.2018 o poskytnutí informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. K jednotlivým bodům 1) až 9) uvedeným v žádosti OBÚ sděluje
následující:
ad 1) Výpočet úhrady z vydobytých nerostů je stanoven obecně závaznými právními
předpisy: Do 31.12.2016 ust. § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon) a vyhláškou č. 617/1992 Sb., o
podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých
vyhrazených nerostů. Od 1.1.2017 ust. § 33h až 33w zákona č. 44/1988 Sb., o
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a nařízením vlády č.
98/2016 Sb., o sazbách úhrady. Metodika výpočtu úhrady z vydobytých
nerostů s vysvětlením jednotlivých položek je uvedena v těchto právních
předpisech a je závazná pro všechny těžaře na území ČR.
ad 2) K uvedenému OBÚ pod č.j. SBS 12188/2018/OBÚ-08/1 ze dne 2.5.2018 vydal
rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu ochrany důvěrnosti
majetkových poměrů.
ad 3) Výpočet úhrady z vydobytých nerostů se zásadně změnil od 1.1.2017 na
základě legislativních změn obecně závazných právních předpisů uvedených
v bodě 1. Metodika výpočtu úhrad z vydobytých nerostů je uvedena v těchto
právních předpisech. OBÚ nepovažuje za účelné podávat další informace
k obecně závazným právním předpisům, které jsou obcím přístupné.
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ad 4) O snížení nebo prominutí úhrady z vydobytých nerostů rozhoduje Ministerstvo
průmyslu a obchodu. OBÚ ve svém obvodu působnosti neobdržel žádné
rozhodnutí ninisterstva o snížení nebo prominutí úhrady z vydobytých
nerostů.
ad 5) K uvedenému OBÚ pod č.j. SBS 12188/2018/OBÚ-08/1 ze dne 2.5.2018 vydal
rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu ochrany důvěrnosti
majetkových poměrů. K Vašemu dotazu dále uvádíme, že se nejedná o
poplatky za těžbu surovin, ale o úhrady z vydobytých nerostů, pro které byl
stanoven dobývací prostor. Při správě úhrad OBÚ postupuje podle daňového
řádu (zákon č. 280/2009 Sb.)
ad 6) Rozhodnutím OBÚ č.j. 1576/465/Ing.Ct/06 ze dne 10.3.2006 byl za účasti obce
Jenišov stanoven dobývací prostor Jenišov pro dobývání výhradního ložiska
kaolinu. Rozhodnutím OBÚ č.j. SBS 37328/2010/1 ze dne 26.11.2010 byla též
mimo jiné za účasti obce Jenišov povolena hornická činnost na výhradním
ložisku kaolinu Jenišov – výsypka v dobývacím prostoru Jenišov. Zásoby
bentonitu na tomto ložisku nebyly vyhodnoceny a těžba bentonitu zde není v
současnosti plánována. V dobývacím prostoru Jenišov byly zahájeny pouze
skrývkové práce nadložních zemin. Množství vydobytého nerostu OBÚ
kontroluje zejména v rámci daňového řízení a tyto údaje povinný subjekt
podle § 10 zákona 106/1988 Sb. neposkytuje, jak je uvedeno dále v bodě 7.
ad 7) Údaje o výši těžby nerostu v jednotlivých dobývacích prostorech jsou
informace, které OBÚ získává z přiznání k úhradě z vydobytých nerostů na
základě zákonů o daních. K uvedenému OBÚ pod č.j. SBS 12188/2018/OBÚ08/1 ze dne 2.5.2018 vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. V případě, že údaje o výši těžby
jsou potřebné k výkonu Vaší působnosti, můžete se obrátit na Ministerstvo
průmyslu a obchodu, které vede báňsko-technickou evidenci (ust. § 29a odst. 6
horního zákona).
ad 8) Dle informací kterými OBÚ disponuje má celková plocha pozemků
v Karlovarském kraji, která je nebo bude dotčena dobýváním organizací
Sedlecký kaolin a.s., k 31.12.2017 rozlohu 473,2 hektaru. Z uvedené plochy
bylo k uvedenému datu zrekultivováno 70,8 ha, rekultivace je prováděna na
32,8 ha a k následné rekultivaci po ukončení hornické činnosti je určeno 369,6
ha. OBÚ provádí kontrolu na sanace a rekultivace ploch dotčených
dobýváním v rozsahu jemu svěřené působnosti, která se týká finančního
zajištění sanace a rekultivace ploch dotčených dobýváním (schvalování tvorby
finančních rezerv na sanace a rekultivace ploch dotčených dobýváním
a schvalování čerpání finančních prostředků z těchto rezerv). Vlastní
rekultivace pozemků je prováděna na základě územního rozhodnutí
příslušného stavebního úřadu. Provádění rekultivací po věcné stránce
kontrolují orgány životního prostředí v rámci kontrolních dnů, které
rozhodují i o jejich ukončení.
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ad 9) OBÚ není oprávněn v žádném správním řízení se zabývat Vámi uváděnými
ekonomickými aspekty a není zmocněn tyto ekonomické údaje po organizaci
požadovat.

„otisk razítka“

Ing. Jiří Mašek
předseda úřadu
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