
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. června 2017 č. 441 

 
o Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 

 
Vláda 
 

I. schvaluje Surovinovou politiku České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich 
zdrojů, uvedenou v části III materiálu čj. 569/17 (dále jen „Surovinová politika“); 

II. ukládá 

1. členům vlády realizovat priority a cíle Surovinové politiky, a to v souladu s požadavky 
vyplývajícími ze Stanoviska posuzování vlivů Surovinové politiky na životní prostředí 
(stanovisko SEA), uvedeném v části IV materiálu čj. 569/17,  

2. ministru průmyslu a obchodu zpracovat ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a 
ministrem životního prostředí, vedoucím Úřadu vlády a předsedou Českého báňského 
úřadu a vládě do 30. června 2018 předložit analýzu možnosti posílení role státu při 
vyhledávání, průzkumu a těžbě domácích nerostných surovin včetně možnosti úpravy 
legislativy a případně i následné úpravy Surovinové politiky, 

3. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem 
životního prostředí 

a) vyhodnotit zdroje a zásoby superstrategických (kritických) surovin Evropské unie v České 
republice, zhodnotit jejich aktuální (případně výhledovou) potřebu a význam pro 
hospodářství České republiky a do 31. prosince 2017 předložit vládě informaci v dané 
věci,  

b) analyzovat a vyhodnotit, jaké státní ingerence využívají v oblasti superstrategických 
(kritických) surovin členské státy Evropské unie a do 31. prosince 2017 předložit vládě 
informaci v dané věci, 

c) zvážit a do 30. června 2018 vládě navrhnout způsob, jak zajistit optimální využití a 
zhodnocení relevantních superstrategických (kritických) surovin Evropské unie v zájmu 
českého průmyslu a českého státu, 

4. ministru průmyslu a obchodu 

a) uveřejnit Surovinovou politiku, odůvodnění podle § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,   
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zvolená opatření 
ke sledování a rozboru vlivů Surovinové politiky na životní prostředí a veřejné zdraví 
podle § 10h tohoto zákona na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu,  

b) navrhnout závaznost Surovinové politiky při přípravě vládního návrhu změny zákona 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a plnění úkolu zahrnout do první zprávy o průběhu realizace 
Surovinové politiky, která bude zpracována na základě bodu II/2b usnesení vlády  
ze dne 3. února 2016 č. 77, k Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných 
surovin a jejich zdrojů,  
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c) uplatnit při přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a do 
výdajových rámců následujících let při jednání s Ministerstvem financí výdaje spojené 
s realizací Surovinové politiky ve výši 3 mil. Kč, 

5. vedoucím ústředních orgánů státní správy a organizačních složek státu plnit úkoly 
uvedené v kapitole 5. Surovinové politiky; 

III. zrušuje usnesení vlády ze dne 13. prosince 1999 č. 1311, k Surovinové politice v oblasti 
nerostných surovin a jejich zdrojů. 

 

Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy 
a organizačních složek státu 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 


