
"1) Jaké konkrétní podklady má vláda ČR, potažmo Ministerstvo financí ČR v současné době 
 k dispozici v rámci rozhodování o ne/prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji?  
V této souvislosti žádáme o umožnění nahlédnutí do těchto podkladů. 
 
2) Jaké konkrétní podklady si vláda ČR, potažmo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR či 
Ministerstvo financí ČR k dotyčné problematice vyžádalo, z jakých zdrojů a v jaké lhůtě? 
Žádáme o umožnění nahlédnutí do těchto podkladů, jakmile budou zpracovány a předány vládě 
ČR. 
 
3) Jakým způsobem vláda ČR, potažmo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo 
financí ČR kontrolují činnost Českého báňského úřadu (§ 38 Zák. č. 61/1988 Sb. v platném 
znění), k plnění ustanovení § 43 a, odst. 6, § 31 odst. 5 Zák. č. 44/1988 Sb., v platném znění. 
Jakým způsobem se Český báňský úřad podílí na zpracování podkladů k případu ne/prolomení 
těchto těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji, jaké podklady k tomuto dodal  
a zda je možno též do těchto podkladů nahlédnout. 
 
4) Jaká je pracovní náplň, práva, povinnosti a odpovědnost vládního zmocněnce Jiřího Ciencialy, 
kdo jej jmenoval, kdy, jakým dokumentem a jaké jsou jeho kompetence. Zda bylo na dotyčné 
místo vyhlášeno výběrové řízení; pokud ano, kde bylo zveřejněno. 
 
5) S jakými případnými náklady a v jakém časovém horizontu by počítal státní rozpočet ČR  
v případě prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji?" 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 Na Ministerstvo financí bylo dne 16. března 2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"1) Jaké konkrétní podklady má vláda ČR, potažmo Ministerstvo financí ČR v současné době 
 k dispozici v rámci rozhodování o ne/prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji? V této 
souvislosti žádáme o umožnění nahlédnutí do těchto podkladů. 
 
2) Jaké konkrétní podklady si vláda ČR, potažmo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR či 
Ministerstvo financí ČR k dotyčné problematice vyžádalo, z jakých zdrojů a v jaké lhůtě? Žádáme o 
umožnění nahlédnutí do těchto podkladů, jakmile budou zpracovány a předány vládě ČR. 
 
3) Jakým způsobem vláda ČR, potažmo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo financí 
ČR kontrolují činnost Českého báňského úřadu (§ 38 Zák. č. 61/1988 Sb. v platném znění), k plnění 
ustanovení § 43 a, odst. 6, § 31 odst. 5 Zák. č. 44/1988 Sb., v platném znění. 
Jakým způsobem se Český báňský úřad podílí na zpracování podkladů k případu ne/prolomení těchto 
těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji, jaké podklady k tomuto dodal  
a zda je možno též do těchto podkladů nahlédnout. 
 
4) Jaká je pracovní náplň, práva, povinnosti a odpovědnost vládního zmocněnce Jiřího Ciencialy, 
kdo jej jmenoval, kdy, jakým dokumentem a jaké jsou jeho kompetence. Zda bylo na dotyčné místo 
vyhlášeno výběrové řízení; pokud ano, kde bylo zveřejněno. 
 
5) S jakými případnými náklady a v jakém časovém horizontu by počítal státní rozpočet ČR  
v případě prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji?" 
 
 K jednotlivým dotazům Vám níže sděluji pouze informace z působnosti Ministerstva financí. 
Podle § 2 odst. 1 Zákona jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost 
poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, územní samosprávné celky a 
jejich orgány a veřejné instituce. Vzhledem k tomu, že v části otázky č. 1 a 2 a v otázce č. 3 a 4 se 
domáháte poskytnutí informací týkajících se působnosti Českého báňského úřadu, Ministerstva 
průmyslu a obchodu a vlády České republiky, tedy informací, které se se nevztahují k působnosti 
Ministerstva financí, Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona Vaši žádost o 
poskytnutí informací v těchto částech odkládá. 
  
 Ad 1)  
 Ministerstvo financí má v současné době k dispozici materiál „Surovinová politika ČR  
v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“, zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu v lednu 
roku 2015. Materiál v jedné ze svých částí popisuje záměry v oblasti územně ekologických limitů a 
stručně rozvádí 4 možné varianty řešení prolomení limitů. Tento dokument Vám zasílám v příloze 
tohoto dopisu. 
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 Ad 2) 
 Ministerstvo financí si nevyžádalo žádné dodatečné podklady.  
 

Ad 3) 
Z žádného Vámi citovaného právního předpisu nevyplývá kompetence Ministerstva financí 

kontrolovat činnost Českého báňského úřadu. 
  
 Ad 5) 
 Státní rozpočet nepočítá s žádnými náklady v případě prolomení těžebních limitů. Tyto 
náklady nese těžební organizace. 
 
 
 


