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USNESENÍ 
 
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 17 
odst. 2 a § 34 odst. 2  zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), o návrhu organizace 
ENTERGEO, SE, Podnikatelská 267, Praha 9, Běchovice, v zastoupení firmou 
CHEMTEC engineering spol. s r. o., Alešova 147/10, Ústí nad Labem, na stanovení 
chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro akci „Hloubkové vrty pro 
využití geotermální energie Benešov u Semil – Pod Mošnou“  – podzemní tepelný 
výměník  rozhodlo takto:  

 
Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. h) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozd ějších p ředpis ů, se řízení   z a s t a v u j e , protože organizace 
ENTERGEO, SE, Podnikatelská 267, Praha 9, B ěchovice, nemá doklad 
odpovídající osv ědčení o výhradním ložisku dle § 17 odst. 2 horního zá kona.  

 

O d ů v o d n ě n í  
 

Organizace ENTERGEO, SE, Podnikatelská 267, Praha 9, Běchovice (dále jen 
„organizace“), podala  na Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) v souladu 
s  ustanovení § 17 odst. 2 a § 34 odst. 2  zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen horní zákon), dne  
11. 9. 2012 návrh na stanovení  chráněného území (dále jen „CHÚ) pro zvláštní 
zásah do zemské kůry - podzemní tepelný výměník geotermálních vrtů (dále jen 
„ZZZK“) pro akci „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Benešov u Semil – 
Pod Mošnou“. V návrhu jsou uvedeny náležitosti podle vyhlášky č. 364/1992 Sb., o 
chráněných ložiskových územích. 
 
Základní údaje: Návazně na řešení VaV 630/3/99 – možnosti a využití geotermálních 
zdrojů energie pro energetické účely (Myslil, Karous a kol.) byla pro širší oblast 
severních Čech zpracována studie geotermálního toku v hloubkách 2 – 5 km (Myslil 
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a kol. 2002) a následně koncepční projekty na lokality širšího okolí Semil. Na základě 
geologické interpretace stavby v místě návrhu geotermálních vrtů bylo zjištěno, že 
území má vyšší geotermický potenciál, komplexní hodnocení provedl V. Myslil (2011) 
a konstatoval, že území má výrazně vyšší geotermální potenciál než je celkově 
známo v Českém masivu. 
 
Rozsah: Podzemní výměník je projektován do hloubkové zóny 4,5 – 5,5 km s tím, že 
podle vývoje tepelné bilance v hloubce bude možné umístit výměník blíže k povrchu. 
 
Tvar a hloubka ZZZK:  Nepravidelný válcovitý elipsoid o rozměrech elipsy cca  
1 200 x 600 m, výška 1 000 m, objem 2 261 946 700 m3. 
 
Název navrženého  CHÚ:   „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Benešov 
u Semil – Pod Mošnou“  
 
Plošný obsah:   1 957 706,4 m2 

 
Zdůvodnění navrhovaných hranic:   

- navrhované hranice CHÚ zamezují činnostem, které nesouvisejí s využitím 
tepelné energie zemské kůry metodou HOT DRY ROCK – suchého tepla a 
zamezují tím znemožnění nebo ztížení získávání tohoto suchého zemského 
tepla, 

- navazují na stanovení ochranného a bezpečnostního pásma geotermálních 
vrtů v lokalitě Benešov u Semil - Pod Mošnou zpracovaného podle vyhlášky č. 
415/1991 Sb. 

- navazují na navržený podzemní výměník a zajišťují jeho ochranu, 
- navržené na základě výpočtu geomechanické konstrukce. 

 
Název a čísla katastrálních území a název a kód okresu v nichž leží navržené CHÚ: 

Katastrální území   identifikační číslo katastrálního území 
Semily      747246 
Benešov u Semil     602477 
Bořkov      749311 
 
Název okresu   kód okresu 
Semily    3608 
 

Dále je v návrhu uvedeno, že se jedná o průmyslové využití tepelné energie zemské 
kůry přenosem suchého zemského tepla na povrch prostřednictvím media kolujícího 
v uzavřeném systému (podzemní tepelný výměník geotermálních vrtů). Půjde o tři 
geotermální vrty hluboké 5 km. Zhlaví těchto vrtů bude na terénu vzdáleno 10 m, od 
hloubky 4 000 m budou krajní vrty vzdálené od středového 300 m, tedy vzájemně 
600 m. Jejich podzemní propojení pro cirkulující vody bude probíhat po přirozených 
poruchových systémech aktivovaným tepelným a tlakovým štěpením v aktivních 
délkách vrtů, tuto funkci lze posílit provedením horizontálních vrtů malého průměru 
směrovaných žádoucím směrem z hlavních geotermálních vrtů. Získané teplo z vody 
ohřáté v tepelném podzemním výměníku (dále jen „PV“) bude převáděno do 
použitelné formy v povrchovém výměníku. PV je projektován do hloubkové zóny 4,5 
– 5,5 km s tím, že podle vývoje tepelné bilance v hloubce bude možné umístit 
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výměník poněkud blíže povrchu. Tvarem půjde o nepravidelný válcový elipsoid o 
rozměrech cca 1 200 x 600 m. Max. teplota v hloubce se předpokládá 207 °C. 
Pracovní teplota se projektuje na 178 °C p ři kolísání mezi 170-205 °C a tlaku  
1,5 MPa. Objem PV bude cca 2 261 946 700 m3.  
 

MŽP přípisem čj. 90725/ENV/12, 966/540/12 ze dne 23. 10. 2012 oznámilo 
v předmětné věci zahájení řízení a nařídilo ústní jednání na 13. 11. 2012. Při tomto 
jednání po seznámení se s předmětem návrhu požádaly dotčené orgány podle § 17 
odst. 3 poslední věty horního zákona o prodloužení lhůty pro vyjádření. MŽP 
rozhodnutím čj. 97203/ENV/12, 1054/540/12 ze dne 14. 11. 2012 lhůtu pro vyjádření 
prodloužilo do 27. 12. 2012 a usnesením téhož čj. do tohoto data přerušilo řízení. 
 
Následně MŽP obdrželo tato stanoviska a vyjádření dotčených orgánů: 

1. Stanovisko obce Benešov u Semil, orgánu územního plánování, ze dne  
14. 12. 2012 

2. Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a 
Vysočina čj. SBS 37460/2012 ze dne 31. 10. 2012 

3. Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu čj. 42648/12/31100 ze dne  
19. 12. 2012 

4. Stanovisko Městského úřadu Semily, úřadu územního plánování,  
čj. SÚ/3252/12 ze dne 21. 12. 2012 

5. Stanovisko Městského úřadu Semily, stavebního úřadu, čj. SÚ/3900/12 ze dne 
21. 12. 2012 

6. Vyjádření Městského úřadu Semily, odboru životního prostředí, čj. ŽP/3436/12 
ze dne 22. 11. 2012 

7. Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství čj. KULK 73005/2012, OŽPZ 1273/2012 ze dne 13. 11. 2012 

 
Přípisem čj. 996/ENV/13, 16/540/13 ze dne 7. 1. 2013 MŽP organizaci oznámilo 
pokračování řízení a usnesením téhož čj. stanovilo lhůtu pro vyjádření k podkladům 
řízení do 21. 1. 2013. Organizace se do stanoveného termínu nevyjádřila. 
 
MŽP zde uvádí obsah stanovisek dotčených orgánů: 
 
Obec Benešov u Semil, orgán územního plánování, ve stanovisku ze dne  
14. 12. 2012 požaduje před stanovením CHÚ provést hodnocení záměru podle 
zákona č. 100/2001 Sb., dále požaduje doplnit informace o vhodnosti předmětného 
území pro navržený záměr, doplnit a odůvodnit rozsah navrženého CHÚ a rozšířit  
výčet zakázaných činností (podmínka v odst. 2 písm. f) bod 2 návrhu na str. 6) 
zejména s ohledem na blízkost sesuvných ploch a jejich případnou sanaci a 
zabezpečení při iniciaci sesuvných ploch. Obec Benešov u Semil dále požaduje, aby 
s návrhem na stanovení CHÚ byli seznámeni vlastníci všech dotčených nemovitostí 
a to s ohledem na možné ohrožení těchto nemovitostí. Dále požaduje, aby návrh na 
stanovení CHÚ byl posuzován až po zpracování dokumentace celého projektu 
(hloubkové geotermální vrty, nadzemní elektrárna) pro územní řízení o umístění 
stavby. 
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Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina ve stanovisku čj. SBS 
37460/2012 ze dne 31. 10. 2012 uvedl, že nemá námitky. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve stanovisku čj. 42648/12/31100 ze dne  
19. 12. 2012 uvedlo, že nemá připomínky. 
 
Městský úřad Semily, úřad územního plánování, ve stanovisku čj. SÚ/3252/12 ze 
dne 21. 12. 2012 uvedl, že nesouhlasí s uzavřením dohody ve smyslu § 17 odst. 1 
horního zákona, pro stanovení CHÚ na ploše 1957706,4001 m2 pro hloubku 3 000 – 
5 000 m, jelikož tato plocha zasahuje do ploch s rozdílným způsobem využití 
stanovených územními plány Benešov u Semil, Semily a Slaná.  
 
Městský úřad Semily, stavební úřad, ve stanovisku čj. SÚ/3900/12 ze dne  
21. 12. 2012 uvedl, že nemá k dispozici kompletní dokumentaci stavby ani závěry 
zjišťovacího řízení pro pokračování územního řízení pro umístění stavby. Mohla by 
nastat situace, že CHÚ by bylo stanoveno, území by bylo blokováno, ale rozhodnutí 
o umístění stavby by nebylo možné vydat. Uzavření dohody ve smyslu § 17 odst. 1 
horního zákona tedy není možné. 
 
Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, ve vyjádření čj. ŽP/3436/12 ze dne 
22. 11. 2012 uvádí, že neproběhl proces posuzování vlivu záměru na životní 
prostředí, neproběhlo územní řízení, proto pokládá návrh na stanovení CHÚ za 
předčasný a doporučuje věc řešit po  vydání stavebního povolení, případně nejdříve 
po vydání územního rozhodnutí. 
 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve vyjádření   
čj. KULK 73005/2012, OŽPZ 1273/2012 ze dne 13. 11. 2012 uvedl, že z hlediska 
ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a z hlediska 
ochrany a využití nerostného bohatství nemá k návrhu připomínky. Z hlediska 
posuzování vlivu na životní prostředí je ve vyjádření uvedeno, že předložený návrh  
předbíhá proces posuzování vlivů na životní prostředí, CHÚ by mělo být tedy 
stanoveno po posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
MŽP uvádí: 
Podle § 34 odst. 2 horního zákona na ZZZK včetně vyhledávání a průzkumu 
prováděného pro tyto účely se vztahují přiměřeně ustanovení § 11, 16, 17, 18, 23, 33 
a § 36 až 39. Podle 17 odst. 2 horního zákona a § 1 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 
364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích, jedním z dokladů potřebných pro 
stanovení chráněného ložiskového území je osvědčení o ložisku. Osvědčení o 
ložisku se vydává, zjistí-li se vyhrazený nerost v množství a jakosti, které umožňují 
důvodně očekávat jeho nahromadění (§ 6 odst. 1 horního zákona), a to na základě 
vyhodnocení výsledku vyhledávání a průzkumu výhradního ložiska (§ 14 odst. 1 
horního zákona). Osvědčení o ložisku tedy deklaruje existenci nahromaděného 
výhradního nerostu, které je následně potřeba chránit podle § 16 – 19 horního 
zákona. MŽP provedlo správní úvahu týkající se toho, jaký doklad by mohl přiměřeně 
nahradit osvědčení o ložisku. Analogicky lze usuzovat, že pro stanovení CHÚ pro 
ZZZK by měl existovat výstup z průzkumu (vyhodnocení výsledku průzkumu), zda je 
předmětná lokalita vhodná pro zamýšlený ZZZK, tudíž zda se má chránit stanovením 
CHÚ. Provedení průzkumu musí být v souladu s ust. § 4 zákona č. 62/1988 Sb.,  
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o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon  
o geologických pracích“), tj. pro provedení průzkumných prací musí být stanoveno 
průzkumné území (dále jen „PÚ“). 
 
Organizace v návrhu na stanovení CHÚ odkazuje na materiály, které souvisí 
s využitím geotermálních zdrojů (str. 3 a 4 návrhu). MŽP konstatuje, že studii 
geotermálního toku v hloubkách 2 – 5 km zpracovanou pro širší oblast severních 
Čech (Myslil a kol. 2002), koncepční projekty na lokality širšího okolí Semil a 
komplexní hodnocení provedeno na základě geologické interpretace stavby v místě 
návrhu geotermálních vrtů (V. Myslil 2011) není možné pokládat za podklady, které 
by mohly nahradit vyhodnocení výsledku průzkumu.  
 
MŽP dále posuzovalo, zda by bylo možné v tomto konkrétním případě přijmout i jiný 
doklad jako podklad přiměřeně nahrazující vyhodnocení výsledku  průzkumu pro 
ZZZK a usoudilo, že takovým podkladem může být územní rozhodnutí, kterým by 
byla stavba „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Benešov u Semil – Pod 
Mošnou“ umístěna. Vydání územního rozhodnutí předchází hodnocení záměru podle 
zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „EIA“). 
 
K tomuto názoru dospělo MŽP těmito úvahami: 
Účelem stanovení CHÚ pro ZZZK je jeho ochrana před aktivitami, které by mohly 
využití ZZZK znemožnit, či omezit na míru, která by již nezajišťovala rentabilitu 
záměru. Tudíž pro stanovení CHÚ je nutno mít podklad, z něhož je zřejmé, že záměr 
je z technického hlediska reálný a realizovatelný a že je možné ho realizovat 
v předmětné lokalitě. Uvedené požadavky splňuje dokumentace, která prošla 
procesem EIA. Dokumentace by řešila záměr i z technického hlediska, tudíž že 
předpokládaný záměr je technicky realizovatelný. Územní rozhodnutí by splnilo druhý 
předpoklad pro stanovení CHÚ, tj. umísťuje stavbu související se ZZZK na konkrétní 
plochu. V okamžiku umístění stavby by bylo možné stanovit CHÚ pro ZZZK.  
 
Jak bylo uvedeno, správní úvaha byla provedena v intencích stanovisek dotčených 
orgánů a je tudíž v souladu s těmito stanovisky. 
 
Na základě výše uvedeného MŽP konstatuje, že CHÚ pro ZZZK pro akci „Hloubkové 
vrty pro využití geotermální energie Benešov u Semil – Pod Mošnou“ je možné 
stanovit až po předložení pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby, 
pro kterou bude ZZZK realizován nebo po předložení vyhodnocení výsledku 
průzkumu pro ZZZK, který bude proveden v souladu s § 4 odst. 1 a odst. 8 zákona o 
geologických pracích, jak je výše uvedeno. 
 
OBÚ a MPO ve svých stanoviscích nemají připomínky ke stanovení CHÚ pro ZZZK. 
Podle § 17 horního zákona se CHÚ stanoví v součinnosti s orgánem kraje 
v přenesené působnosti, v součinnosti s OBÚ a MPO a po dohodě s orgánem ÚP a 
stavebním úřadem. Jelikož KÚ, OÚP a SÚ uplatnily ve svých stanoviscích námitky, 
které musí MŽP respektovat, provedlo MŽP výše uvedenou úvahu a rozhodlo o 
zastavení řízení o stanovení CHÚ. Přitom nepostupovalo v souladu s § 37 odst. 3 
správního řádu, tj. nevyzvalo organizaci k doplnění návrhu na stanovení CHÚ o 
pravomocné územní rozhodnutí nebo vyhodnocení výsledku průzkumu, protože 
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v průběhu řízení ze stanovisek dotčených orgánů vyplynulo, že organizaci nebylo 
vydáno územní rozhodnutí a MŽP, jako příslušnému orgánu ve věci stanovení PÚ je  
známo, že PÚ pro ZZZK nebylo stanoveno. Proto nebylo účelné vyzývat organizaci 
k předložení dokladů, o nichž je prokázáno, že neexistují. Rovněž MŽP nepokládá za 
účelné řízení do doby předložení nutných dokladů přerušit, jelikož jejich získání je 
časově náročné, může se pohybovat do jednoho, ale i více let. Přerušit řízení na 
dobu neurčitou (do doby předložení podkladů) se jeví proto jako nepřiměřené. 
 
MŽP pokládá za nutné uvést, že v průběhu října až prosince 2012 vedlo obdobné 
řízení ve věci stanovení CHÚ pro akci „Geotermální elektrárna Semily – Řeky“ 
v lokalitě Semily – Řeky. Řízení bylo zastaveno, protože organizace neměla doklad 
odpovídající osvědčení o výhradním ložisku dle § 17 odst. 2 horního zákona.  
 
MŽP v předmětném řízení, tj. stanovení CHÚ pro akci „Hloubkové vrty pro využití 
geotermální energie Benešov u Semil – Pod Mošnou“ postupovalo stejně jako ve 
výše uvedeném řízení. Je nutno uvést, že obě řízení jsou specifická, správní praxe 
v této věci neexistuje. Proto v souladu s § 2 odst. 4 správního řádu provedlo výše 
uvedenou správní úvahu a řízení zastavilo. 
 
Organizaci se poznamenává, že tímto není rozhodnuto ve věci, proto organizace má 
možnost po získání výše uvedených dokumentů nutných pro stanovení CHÚ, znovu 
požádat o rozhodnutí. 
 
Poučení:  Proti  tomuto  usnesení  lze  podle  ustanovení  § 76  odst. 5 správního  
řádu  podat  rozklad (§ 152 odst. 1) do 15 dnů ode dne jeho doručení  k ministru 
životního prostředí, a to podáním učiněným u Ministerstva životního prostředí, 
odboru výkonu státní správy V, se sídlem 1. máje 26, 460 01 Liberec. Podle 
ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá rozklad odkladný účinek.  

 
 

 

 

 

Otisk kulatého razítka se státním znakem 
Ministerstvo životního prostředí - č. 22 

 
 
 
      

           Ing. Milan Kubí ček 
      ředitel odboru výkonu státní správy V 
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Rozdělovník: 
 
Účastník řízení: 
ENTERGEO, SE, Podnikatelská 267, Praha 9, Běchovice, v zastoupení firmou 
CHEMTEC engineering spol. s r. o., Alešova 147/10, 400 02 Ústí nad Labem  
 
Dotčené orgány státní správy a orgány územního plánován í  
(po nabytí právní moci): 
 

1. Město Semily, orgán územního plánování, Husova 82, 513 13 Semily 
2. Obec Benešov u Semil 125, orgán územního plánování, 512 06 Benešov u 

Semil 
3. Obec Slaná 94, orgán územního plánováním 512 01 Slaná u Semil 
4. Městský úřad Semily, stavební úřad, Husova 82, 513 13 Semily 
5. Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily 
6. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,   

U Jezu 642/2a, 461 08 Liberec 2 
7. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ÚP a SŘ,  U Jezu 642/2a, 461 08 

Liberec 2 
8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, 1. máje 26, 

460 01 Liberec 
9. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor hornictví a stavebnictví,  

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
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