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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Celostátní konference Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR,
organizovaná společností TOP EXPO CZ, se uskutečnila 10. prosince 2012 v
Národním technickém muzeu v Praze, za účasti významných zástupců MPO ČR,
MŽP ČR, ČBÚ, těžebních společností, oborových organizací a akademické obce.
Přední odborníci analyzovali reálné překážky ve využívání nerostných surovin
ČR a varovali před národohospodářskými škodami v případě omezení těžby. Po
vernisáži ve foyer NTM následovalo pět samostatných konferenčních bloků,
které vyústily do závěrečného diskusního panelu.

Řečníci slavnostního zahájení ve foyer NTM z leva: Luboš Pavlas, člen představenstva SP ČR, generální
ředitel Czech Coal a.s., Ivo Pěgřímek, předseda, ČBÚ, Karel Ksandr, generální ředitel, NTM, Miloslava
Veselá, CEO, TOP EXPO CZ, Tomáš Tesař, náměstek ministra, MŽP ČR, Vojtěch Dirner, Hornickogeologická fakulta, VŠB – TUO, Pavel Kavina, ředitel Odboru surovinové a energetické bezpečnosti MPO
ČR. Vpravo účastníci vernisáže.

Na konferenci dorazil také televizní štáb stanice ČT 24, který televizním divákům v následné
reportáži zprostředkoval názory na surovinovou bezpečnost v mezinárodním kontextu pohledem
vybraných přednášejících konference SPSB ČR.

Konference SUROVINOVÁ POLITIKA A SUROVINOVÁ BEZPEČNOST ČR byla připravena
v kooperaci se zástupci MPO ČR, MŽP ČR, Českou asociací ložiskových geologů, Těžební unií,
VŠB Ostrava, Střediskem bezpečnostní politiky, CESES FSV UK a Českou geologickou službou.
Odborný i společenský význam konference vyzdvihuje udělení těchto záštit:






ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby
ministra životního prostředí Tomáše Chalupy
prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka
rektora VŠB v Ostravě Ivo Vondráka
předsedy Českého báňského úřadu Ivo Pěgřímka
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Konference se účastnila řada významných hostů, mezi nimi:
Tesař, Tomáš, náměstek ministra, MŽP ČR
Pěgřímek, Ivo, předseda, ČBÚ
Dirner, Vojtěch, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – TUO
Pavlas, Luboš, člen představenstva SP ČR, generální ředitel Czech Coal a.s.
Kavina, Pavel, ředitel Odboru surovinové a energetické bezpečnosti, MPO ČR
Ksandr, Karel, generální ředitel, NTM
Amort, Václav, výkonný ředitel Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu
Balabán, Miloš, vedoucí Střediska bezpečnostní politiky, CESES FSV UK
Budinský, Vladimír, ředitel strategie a komunikace, Severočeské doly a.s.
Fabián, Jan, ředitel pro rozvoj a strategii, zástupce GŘ, OKD, a.s.
Holý Martin, ředitel odboru geologie, MŽP ČR
Jedličková, Pavla, energetický poradce, HK ČR
Lazárek, Josef, náměstek ředitele, GEAM DIAMO, s. p.
Mederly, Petr, Ekonomický expert, Velvyslanectví Polské republiky v Praze
Melentiev, Vladimír, tajemník Velvyslanectví Ruské federace
Morávek Petr, předseda, Asociace České zlato
Simandl Milan, velvyslanecký rada, vedoucí hospodářského oddělení, Velvyslanectví SRN
Sokol, Pavel, generální ředitel, ČEZ Energetické produkty, s.r.o., prezident, ASVEP
Svoboda, Zdeněk, generální ředitel, Česká naftařská společnost
Šandová, Milena, ředitelka Těžební unie ČR
Škopán, Miroslav, prezident Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů
Štorkán, Pavel, předseda burzovní komory, Českomoravská komoditní burza Kladno
Vaněček, Mirko, předseda, Česká asociace ložiskových geologů
Venera, Zdeněk, ředitel, Česká geologická služba

Pohledy do přednáškového sálu NTM během konference SPSB ČR, 10. 12. 2012
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PROGRAM KONFERENCE
1. blok: Surovinová politika a energetická bezpečnost ČR
Moderoval Pavel Kavina, ředitel Odboru surovinové a energetické bezpečnosti MPO ČR

První příspěvek tohoto bloku byl věnován Energetickému programu společnosti TOP
EXPO CZ pro rok 2013, který představila ředitelka společnosti Miloslava Veselá. Následovala
přednáška ředitele Odboru surovinové a energetické bezpečnosti MPO ČR a předsedy přípravného
výboru konference SPSB ČR Pavla Kaviny, ta se soustředila mj. na evropskou iniciativu
s názvem Raw Materials Initiative. Petr Rambousek z České geologické služby prezentoval
Projekty na podporu Evropské surovinové iniciativy a přiblížil také Úlohu sdružení
evropských geologických služeb EuroGeoSurveys. Vladimír Budinský, ředitel odboru
strategie a komunikace GŘ, Severočeské doly a. s. Chomutov, uzavřel blok příspěvkem
představujícím Návrh surovinové politiky z pohledu společnosti Severočeské doly a.s.
2. Blok: Nerostně surovinový potenciál ČR a reálné možnosti jeho využívání
Pod předsednictvím Mirko Vaněčka, předsedy České asociace ložiskových geologů

V tomto bloku prezentovali zástupci České asociace ložiskových geologů následující přednáškové
tituly; Nerudní suroviny ČR a možnosti jejich využívání představil Jaromír Starý, Rudní
potenciál ČR a reálné možnosti jeho využívání prezentoval Petr Morávek, Ložiska
stavebních surovin ČR a perspektivu jejich využívání přiblížil Josef Godány.
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3. blok: Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu
Vedený Vojtěchem Dirnerem z Hornicko-geologické fakulty, VŠB – TUO

Blok otevřela přednáška Luboše Pavlase, generálního ředitele společnosti Czech Coal a.s.,
s názvem Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu.
Ján Fabián, ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce generálního ředitele společnosti OKD, a.s.,
navázal s příspěvkem Černé uhlí – nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Jaké
jsou Perspektivy těžby uranu v ČR zhodnotil náměstek ředitele odštěpeného závodu GEAM,
DIAMO s. p., Josef Lazárek.
4. blok: Význam využití druhotných surovin pro energetiku a ekonomiku ČR
Řídila Věra Havránková, zástupkyně ředitelky odboru ekologie z MPO ČR
Pavel Štorkán, předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno,
seznámil přítomné s Možnostmi využití burzovních mechanismů pro obchodování
s druhotnými surovinami. Navazující přednáška Miroslava Škopána, prezidenta Asociace
pro rozvoj recyklace stavebních materiálů, se zaměřila na téma Recykláty ze stavebních
materiálů jako alternativa k přírodnímu kamenivu. 4. blok uzavřel Pavel Sokol,
generální ředitel společnosti ČEZ Energetické produkty s.r.o. a prezident ASVEPu,
s přednáškovým titulem Vedlejší energetické produkty a jejich využití.

5. blok: Minimalizace dopadů těžby surovin na životní prostředí ČR
S moderující Milenou Šandovou, ředitelkou Těžební unie ČR
Na Ochranu nerostných zdrojů z pohledu MŽP ČR se zde zaměřil ředitel odboru geologie
MŽP ČR Martin Holý. David Póč, projektový manažer Těžební unie ČR, navázal s prezentací
věnovanou Příkladům dobré praxe lomových rekultivací. Závěr patřil krajinářské architektce
Evě Wagnerové, která prostřednictvím bohatého obrazového materiálu seznámila přítomné s

Přírodě blízkými revitalizacemi vápencových lomů.
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Závěrečnou diskusi na téma: Reálné překážky využívání nerostných surovin v ČR
moderoval Miloš Balabán, vedoucí střediska bezpečnostní politiky, CESES FSV UK.
Úvodní vystoupení přednesli generální ředitel Czech Coal a.s. Luboš Pavlas a David Póč,
projektový manažer z Těžební unie ČR. K doplňujícím komentářům byli vyzváni; Ivo Pěgřímek,
předseda Českého báňského úřadu, Mirko Vaněček, předseda České asociace ložiskových
geologů a Zdeněk Venera, ředitel České geologické služby.

Odborné závěry Přípravného výboru konference
V rámci konference proběhl rovněž diskusní blok věnovaný aktuálním otázkám k tématu
přístup k nerostným surovinám v České republice. Dle účastníků panelu se jedná o zcela zásadní
otázku, kde se prolíná legislativní, ekonomická či ekologická rovina a představuje téma, které je
nutné komplexně řešit s ohledem na zachování dalších možností rozvoje těžebního průmyslu v
ČR. Vývoj posledních let ukazuje, že přístup k nerostným surovinám je stále větší překážkou a
těžební průmysl tak v České republice ztrácí nejenom možnosti podnikatelských příležitostí, ale
především se zde objevuje zcela reálná hrozba poklesu konkurenceschopnosti celé ekonomiky.
Několikrát během panelu totiž zaznělo, že situace na mezinárodních trzích s nerostnými
surovinami je stále více volatilní a zajištění dostatečného přísunu primárních surovin se stává
klíčovou otázkou pro velké ekonomické celky. Tento vývoj pak neznamená nic jiného, než že
Evropská unie a potažmo Česká republika mohou do budoucna očekávat zhoršení přístupu k
nerostným surovinám. Stát by tedy měl podniknout kroky, aby zde existovaly instituty umožňující
maximálně využívat dostupné nerostné suroviny na vlastním území. V rámci diskuse se panelisté
shodli, že pro změnu podmínek pro přístup k nerostným surovinám je klíčová adekvátní legislativa
(problematika tzv. malé novely horního zákona) či povědomí o fungování těžebního průmyslu,
jeho pozitivní socioekonomické i ekologické dopady a nutnost komplexně přistoupit k řešení
otázek územního plánování.
Prezentace z konference SPSB ČR jsou dostupné na adrese:
http://www.top-expo.cz/konference/spsb-2012/

Kontakty: konference@top-expo.cz, sekretariat@top-expo.cz,
Praha 2, Belgická 38, tel. +420 222 222 936, +420 725 405 055

SUROVINOVÁ POLITIKA a SUROVINOVÁ BEZPEČNOST ČR
PRAHA, 10. 12. 2012, NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

Děkujeme generálnímu partnerovi:

Děkujeme odborným garantům:

Děkujeme partnerům:
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