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Věc: Výkazy Geo (MŽP) V3-01 za rok 2021
V souladu s ustanoveními §§ 10 a 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle §§ 2, 3 a 4 vyhlášky MHPR 497/1992 Sb., o
evidenci zásob výhradních ložisek nerostů, Vám z pověření Ministerstva životního prostředí v příloze
zasíláme tiskopis ročního výkazu o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin Geo
(MŽP) V3–01. Instrukce pro zpracování výkazu Geo (MŽP) V3-01 nejsou rozesílány, spolu se vzorem
výkazu Geo (MŽP) V3-01 (pdf a rtf) jsou dostupné na internetových stránkách
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/rezortni-zjistovani/vykaz-geo.
Pokud došlo během roku 2021 k převodu oprávnění k dobývání některého do té doby Vámi
dobývaného výhradního ložiska na jinou organizaci (v důsledku smluvního převodu dobývacího
prostoru této organizaci), sdělte nám laskavě její adresu a IČ, případně jí přímo předejte výkazy a kopii
tohoto dopisu. Změny v údajích o vykazující organizaci (zpravodajské jednotce) nám prosím
oznamujte průběžně kdykoli k nim během roku dojde. Takovou změnou může být nejen změna názvu
nebo adresy Vaší organizace, ale též odnětí oprávnění k dobývání ložiska obvodním báňským úřadem,
případně u dosud nedobývaných ložisek pověření jiné organizace Ministerstvem životního prostředí
ochranou a evidencí výhradního ložiska podle § 8 horního zákona v platném znění.
Zároveň Vás žádáme o důsledné a úplné vyplňování adresy organizace a jejího IČ (údaj 5), telefonu a
e-mailu na zadní straně výkazu.
Organizace, které těží výhradní ložiska kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu
(surovinový druh KA) jsou povinny vykazovat údaje o těžbě bloků jako údaj 24/8 ve výkaze Geo
(MŽP) V3-01 – viz instrukce k vyplňování.
V řádku č. 38 se uvádí stav a pohyb vytěžitelných zásob, vyčíslených z celkových geologických zásob
na ložisku. Podle § 14 odst. 2 zákona 44/1988 Sb. v platném znění jsou definovány vytěžitelné zásoby
jako bilanční zásoby zmenšené o hodnotu předpokládaných těžebních ztrát souvisejících se
zvolenou technologií dobývání nebo vlivem přírodních podmínek. Je nutné jejich hodnotu uvádět
v tomto smyslu, nikoliv rovnou hodnotě bilančních zásob.
Upozorňujeme na od roku 2016 nově zavedený řádek č. 38a, v němž se uvádí stav a pohyb
vytěžitelných zásob dle platného POPD. Vzhledem k tomu, že na nevyužívaných ložiskách se

stanoveným DP jsou vyčíslené vytěžitelné zásoby i zásoby v POPD, které dosud nejsou v evidenci
zásob podle § 29 horního zákona, žádáme vás o vyplnění všech výkazů Geo (MŽP) V3-01 za rok
2021 pro všechna ložiska se stanoveným DP nebo vyčíslenými vytěžitelnými zásobami, včetně
ložisek bez změny stavu zásob v roce 2021.
V případě, že na ložisku došlo k přehodnocení zásob nebo byl proveden nový výpočet zásob, je nutné,
aby organizace uvedla ve výkaze na zadní straně (údaj 39) podmínky využitelnosti použité k výpočtu.
Dále uvede celkové výsledky výpočtu a datum, k němuž je výpočet proveden. Povinností organizace
ve smyslu § 14, odst. 3 horního zákona je odesílat výpočty zásob MŽP, MPO a ČBÚ.
Vyplněné výkazy se předkládají i za ta ložiska, kde došlo ke změnám pouze v identifikačních
a základních údajích o ložisku (např. stanovení, změna, zrušení dobývacího prostoru, CHLÚ aj.).
Výkazy se nepředkládají pouze za ložiska, u kterých nenastaly žádné změny. Tato ložiska se uvádějí
pouze v souhrnném přehledu s uvedením názvu a čísla ložiska a kódu suroviny.
Vyplněné výkazy Geo (MŽP) V3-01 za rok 2021 v originále a seznamy ložisek bez pohybu a změn je
povinna organizace ve smyslu § 3 odst. 1 vyhlášky č. 497/1992 Sb. zaslat do 28. února 2022.
Originály výkazů předkládejte pokud možno tištěné oboustranně. Výkazy se zasílají na adresu:

Česká geologická služba
odbor Surovinového informačního systému
Kostelní 26
170 06 PRAHA 7
Veškeré doplňující informace získáte v ČGS, útvar informačních systémů, Kostelní 26, Praha 7 u
RNDr. J. Starého, Ph.D. (tel. 234742110) nebo RNDr. J. Nováka (tel. 234742133), tiskopisy výkazu
jsou k dispozici na webových stránkách: www.geology.cz a www.mzp.cz .
V rámci výkonu státní geologické služby provádějí pracovníci ČGS v návaznosti na zpracování výkazu
Geo (MŽP) V3-01 aktualizaci a doplnění údajů surovinového informačního systému (SurIS), který je
součástí státního informačního geologického systému. Doplnění mj. spočívá ve fotodokumentaci
výhradních ložisek. Žádáme Vás proto o umožnění vstupu našich pracovníků do Vašich objektů po
předchozí domluvě a za Vámi stanovených podmínek.
Současně si Vás dovolujeme požádat o zaslání Vašich prodejních ceníků (cen) za letošní rok 2021
(pokud jste tak již neučinili) buď poštou společně se statistickými výkazy, nebo e-mailem na adresu
jaroslav.novak2@geology.cz.
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