
V Praze dne 7. srpna 2006

C. j.: 4256/M/06

OPATRENí c. 8/06

Ministerstva životního prostredí
o vydání dodatku zrizovací listiny organizacní složky státu Ceská geologická

služba - Geofond

Podle § 5 odstavce 1 zákona C. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znení pozdejších predpisu

se mení

zrizovací listina organizacní složky státu, s názvem Ceská geologická služba -
Geotond (dále jen "organizacní složka"), ve znení oddílu G rozhodnuti c. 10/97
ministra životního prostredí a následujících opatrení1, takto:

I. Odstavec I. Základní úcel organizacní složky zní:

"I. Základním úcelem je výkon státní geologické služby na území Ceské
republiky na základe poverení Ministerstvem životního prostredí2."

II. Odstavec II. Predmet cinnosti organizacní složky zní:

"II. Predmetem cinnosti je zejména:

1. shromaždování, zpracovávání a poskytování údaju o geologickém
složení území, ochrane a využití prírodních nerostných zdroju a zdroju
p.:::>dzemníchvod a o geologických rizicích;

2. plnení dalších úkolu uložených právními predpisy a príslušnými orgány
státn í správl;

3. zabezpecování cinnosti specializovaného verejného archivu státní
geologické službl;

4. zpracovávání resortních státních statistických výkazu z poverení
Ministerstva životního prostredí a Ministerstva prumyslu a obchodu
v rámci programu statistických zjištování5;
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opatrení c. 5/01 Ministerstva životního prostredí, opatrení C.2/02 Ministerstva životního prostredí a
opatrení c. 8/03 Ministerstva životního prostredí

§ 17 zákona c. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znení pozdejších predpisu

§ 7, 12 a 13 zákona c. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znení pozdejších predpisu, § 8, 15
a 35 zákor:a C.44/1988 Sb., o ochrane a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znení
pozdejších predpisu, zákon c.106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve znení
pozdejších predpisu, zákon c.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostredí, ve znení
pozdejších predpisu, dohoda c.j. M/140/1997 uzavrená mezi ministry životního prostredí a
prumyslu a obchodu o využívání Geofondu CR

§ 51 a 52 zákona C.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službe a o zmene nekterých zákonu,
ve znení pozdejších predpisu.

§ 10 zákona C.89/1995 Sb., o státní statistické službe, ve znení pozdejších predpisu.
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5. tvorba, rozvoj, zabezpecování provozu a trvalá aktualizace komplexního
informacního systému státní geologické služby, zajištování efektivního
prístupu k datum a informacím;

6. shromaždování, trvalé uchovávání, odborné zpracovávání a
zprístupnování geologické dokumentace a výsledku geologických prací
provedených fyzickými a právnickými osobami na území Ceské republiky
s cílem umožnovat jejich využití zejména pro:

a) odbornou podporu orgánu státní správy a samosprávy,

b) potreby péce a ochrany životního prostredí z hlediska trvale
udržitelného rozvoje,

c) úcely ochrany a evidence nerostných zdroju,
d) úcely územního plánování,

e) tvorbu surovinové politiky státu a využívání surovinové základny
státu,

f) usmernování a rízení geologického pruzkumu vyhrazených nerostu
a ostatních nerostných zdroju,

g) svobodný prístup k informacím,

h) potrebu fyzických i právnických osob,

i) potreby vedy;

7. projektování, provádení a vyhodnocování geologických prací pro potreby
Ceské republiky;

8. posudková a rešeršní cinnost v oblasti geofaktoru životního prostredí a
zvláštních podmínek geologické stavby území;

9. zpracovávání ceské produkce geologických dokumentu do národních i
r'lezinárodních informacních systému a zprostredkovávání jejich využití;

10. zajištování odborného dohledu nad tvorbou externích úcelových
geologických databází;

11. spolupráce se zahranicními institucemi, rešení mezinárodních programu
a projektu a realizace projektu zahranicní rozvojové pomoci Ceské
republiky;

12. spolupráce s vysokými školami, výzkumnými institucemi a organizacemi
pri výchove odborníku, rešení projektu, ochrane životního prostredí a
popularizaci prírodních ved;

13. vydavatelská cinnost."

III. Toto opatrení nabývá úcinnosti dnem podpisu a stává se nedílnou soucástí
zrizovací listiny vydané opatrením c. 1 predsedy Ceského geologického úradu
ze dne 2. ledna 1975, c. j.: P-10.48/1975, ve znení pozdejších zmen a dodatku,
a pripoj:..:jese k ní jako její dodatek.
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