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KLASIFIKACE ZÁSOB NEROSTNÝCH SUROVIN V ČR
Kategorie zásob dle zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) v platném
znění:
§ 14 Klasifikace zásob výhradních ložisek, posuzování a schvalování výpočtu
zásob výhradních ložisek
(2) Zásoby výhradního ložiska se ve výpočtech zásob klasifikují
a)

podle stupně prozkoumanosti výhradního ložiska a znalosti jeho úložních poměrů
nebo jeho části, jakosti a technologických vlastností nerostů a báňsko-technických
podmínek na zásoby vyhledané a zásoby prozkoumané. Obsahuje-li výhradní ložisko
několik užitkových složek, klasifikují se jejich zásoby podle dosaženého stupně jejich
prozkoumanosti a znalosti,
b) podle podmínek využitelnosti na zásoby bilanční, které jsou využitelné v současnosti
a vyhovují stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám využití výhradního ložiska,
a zásoby nebilanční, které jsou v současnosti nevyužitelné, protože nevyhovují
stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám využití, ale jsou podle předpokladu
využitelné v budoucnosti s ohledem na očekávaný technický a ekonomický vývoj,
c) podle přípustnosti k dobývání, která je podmíněna technologií dobývání, bezpečností
provozu a stanovenými ochrannými pilíři, na volné a vázané. Vázané zásoby jsou
zásoby v ochranných pilířích povrchových a podzemních staveb, zařízení a důlních děl,
jakož i v pilířích stanovených k zajištění bezpečnosti provozu a ochrany právem
chráněných zájmů. Ostatní zásoby jsou zásoby volné.
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KLASIFIKACE ZÁSOB NEROSTNÝCH SUROVIN V ČR
Kategorie zásob dle zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) v platném
znění:
Legislativa ČR dotýkající se hodnocení, klasifikace a evidence zásob nerostných
surovin (vše v platném znění):
 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
 Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
 Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických
prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních
ložisek
 Vyhláška č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci
 Vyhláška č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek
 Vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací
 Vyhláška č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a
vyhodnocovat geologické práce
 Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
 Státní statistický výkaz Geo (MŽP) V3-01
 Státní statistický výkaz Hor - MPO
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MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE ZÁSOB
Ve světě se používají dva hlavní systémy klasifikace zásob , které
jsou příbuzné, vycházejí ze stejných definic a terminologie, ale
nejsou zcela zaměnitelné:
 UNFC - The United Nations Framework Classification
 CRIRSCO, což je podvýbor CMMI (Committee for Mineral Reserves
International Reporting Standards).

Žádný z nich není univerzálním nástrojem, použitelným v jakékoli
situaci, kdy je třeba informovat veřejnost o zdrojích nerostných surovin.
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UNFC
THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CLASSIFICATION

3D klasifikace UNFC s českým překladem anglických termínů podle C. Schejbala
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MEZINÁRODNÍ OZNAMOVACÍ VZORY
Charakteristika:

(standardy, kodexy)

 mezinárodně uznané soubory zásad, doporučení a pravidel pro veřejné
oznamování výsledků průzkumu, zdrojů a zásob nerostných surovin;
 cílem je chránit akcionáře, investory a potenciální investory před
nesprávnými, neúplnými nebo zavádějícími informacemi.
Historie:
 oznamovací standardy byly zaváděny zástupci největších světových
těžebních a úpravárenských organizací od roku 1989 (JORC);
důvodem byly časté podvody při veřejném oznamování výsledků
průzkumu, zdrojů a zásob nerostných surovin, které vedly k okradení
akcionářů a ohrožovaly stabilitu investičních organizací a burz;
 největší podvod v historii těžebních firem proběhl v letech 1993-1997,
kdy na základě zfalšovaných výsledků průzkumu „ložiska zlata“ na
Borneu vyhnala kanadská firma Bre-X Minerals cenu akcií o 13 305 %.
Po nezávislé expertize vyšel podvod najevo, což vedlo k pádu akcií a
bankrotu investorů.
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CRIRSCO a jeho úloha:
CRIRSCO (Výbor pro mezinárodní standardy oznamování zásob
nerostných surovin) zastřešuje národní organizace, zodpovědné za
vypracování oznamovacích kodexů, standardů a pravidel.
Hlavní úlohy CRIRSCO:
 přispívat k zajištění důvěryhodnosti zveřejňovaných výsledků
geologického průzkumu (tzv. Public Reporting) především pro potřeby
obchodování s geologickými projekty, s výsledky geologického
průzkumu a s výpočty zásob nerostných surovin;
 přispívat k ochraně veřejnosti (investorů a potenciálních investorů):
výsledkem jakékoli etapy GP musí být zcela důvěryhodný
obchodovatelný produkt, zpracovaný srovnatelnou metodikou, s
použitém konzistentní terminologie a ověřený tzv. kompetentní osobou.
Členy CRIRSCO jsou např. národní oznamovací organizace v Austrálii (JORC),
Chile (Comisión Minera), Kanadě (CIM: NI 43-101), Evropě (PERC), Mongolsku
(MRC), Rusku (NAEN), Jihoafrické republice (SAMREC) a USA (SME).
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Organizace splňující standardy CRIRSCO na systém zpracování a
zveřejňování výsledků geologického průzkumu (tzv. National
Reporting Standards):
 Evropa:

Pan-European Reserves Committee (PERC)

 Austrálie:

Joint Ore Reserves Committee (JORC)

 Kanada:

Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum
(CIM)

 USA:

Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME)

 Jižní Afrika:

South African Mineral Resource Committee (SAMREC)

 Chile:

National Committee for the Certification of Competency
in Mineral Resources and Reserves (IIMCh)

 Rusko:

National Association for Subsoil Examination (NAEN)

 Mongolsko:

Mongolian Code for the Public Reporting of Exploration
Results, Mineral Resources and Mineral Reserves
(MRS)
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CRIRSCO – family code usage (2014):
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Pro nás jsou nejdůležitější tyto mezinárodní oznamovací vzory:
PERC = Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee
(Panevropská komise pro oznamování zásob a zdrojů)
Standard PERC byl založen v roce 2006 (kdy nahradil zásady IMM Reserves
Committe) a je průběžně aktualizován. Byl přijat, mimo jiné, Evropskou federací
geologů (EFG), jejímž členem je Česká asociace ložiskových geologů (ČALG).

JORC = Joint Ore Reserves Committee (Spojená komise pro zásoby)
Kodex JORC byl založen v roce 1989. Plný název je “The Australasian Code for
Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“
(Australasijský Kodex pro oznamování výsledků průzkumu, nerostných zdrojů a
zásob rudy).
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Mezinárodní oznamovací vzor platný v Ruské federaci:
Kodex NAEN = Национальная ассоциация по экспертизе недр National Association for Subsoil Examination (Národní asociace pro
expertizu nerostného bohatství)
 Asociace byla založena v roce 2004 a sdružuje velké ruské společnosti působící
v oblasti využívání nerostného bohatství.
 Mezinárodní oznamovací Kodex NAEN byl vydán v roce 2011 v dvojjazyčné
rusko-anglické podobě po dohodě ruské strany *) se zástupci CRIRSCO a
PERC. Je určen pro případy, kdy se ruské těžební a jiné společnosti ucházejí o
zahraniční investory nebo se účastní obchodování na burzách cenných papírů.
 Vzájemné vztahy mezi ruským a mezinárodním klasifikačním systémem byly
dohodnuty mezi ruskou GKZ a CRIRSCO již v roce 2010 (přehled viz str. 16 této
prezentace).
 Beze změny zůstal dosavadní systém schvalování zásob a jejich kategorizace.
Je zakázáno využívání ložisek, jejichž zásoby nebyly schváleny podle dle ruské
legislativy. Schválení zásob dle ruské legislativy a jejich zanesení do státní
bilance a evidence je tedy považováno za právní modifikující faktor.
*) NAEN a GKZ (= Státní komise pro zásoby nerostných surovin)
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VÝZKUMNÝ ÚKOL TA ČR PERC A JORC

„Srovnávací kritéria pro klasifikaci výhradních ložisek nerostné
surovinové základny České republiky zajištující kompatibilitu
s mezinárodně uznávanými standardy PERC a JORC“
číslo projektu TB030MPO103
realizace 1.10. 2015 - 30. 11. 2016
Název organizace:

G E T s.r.o. ve spolupráci s ČGS a BPO a.s.

Řešitel úkolu:

RNDr. Tomáš Pechar (EurGeol č. 1385)

Poskytovatel podpory:

Technologická agentura České republiky

Zpracováno pro:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
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Autorský kolektiv výzkumného úkolu:
G E T s.r.o.: RNDr. Bohumil Brož, RNDr. Petr Hanzlík, Ph.D. (EurGeol č. 1387),
Mgr. Jindřich Havránek, Mgr. Jan Krutský, RNDr. Pavel Lhotský, RNDr. Ladislav
Opekar (EurGeol č. 1386), RNDr. Tomáš Pechar (EurGeol č. 1385), RNDr. Jaromír
Tvrdý (EurGeol č. 1384), prof. Ing. Mirko Vaněček, DrSc. (EurGeol č. 1374), RNDr.
Vladimír Zýval;
Báňské projekty Ostrava, a.s.: Mgr. Ján Hromada, Ing. Marián Pauk, Ing. Petr
Osvald (AusIMM 990524); předseda představenstva společnosti Ing. Jan Poloch;
Česká geologická služba: Ing. Josef Godány, RNDr. Jaroslav Novák a RNDr. Ivo
Sitenský, CSc.
Práce probíhaly pod odborným vedením prof. Ing. Mirko Vaněčka, DrSc. (EurGeol
č. 1374)

Odborný gestor:

Ing. Martin Vlastník, CSc., vedoucí oddělení politiky
nerostných surovin MPO

Expertní posouzení:

RNDr. Miroslav Raus (EurGeol č. 1373)
Mgr. Jan Kučera, Ph.D. (EurGeol č. 1366)
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Cíle a výstupy výzkumného úkolu:
Část 1

Nmet – certifikovaná metodika 1:
Metodika klasifikace ložisek nerostných surovin z hlediska jejich ekonomického
významu, která bude srovnatelná s mezinárodními kritérii PERC a JORC

Část 2

Nmet – certifikovaná metodika 2:
Metodika umožňující srovnání údajů dosavadní metodiky hodnocení ložisek v ČR
s nově navrženými kritérii hodnocení dle PERC a JORC

Část 3

R – Software pro hodnocení ekonomické využitelnosti zásob/zdrojů
ložisek nerostných surovin

Část 4

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem:
znázorňující nově přehodnocované zásoby/zdroje nerostných surovin ČR v členění
na energetické suroviny, rudy, nerudy a výhradní ložiska stavebních surovin (včetně
příslušné textové části)

Část 5

Modelová přehodnocení vybraných výhradních ložisek energetické
suroviny, rud, nerud a stavebních surovin

Část 6

Mezinárodní standardy pro oznamování výsledků průzkumu a odhadů
zdrojů a zásob PERC, JORC, NAEN a CRIRSCO a jejich odborné
překlady,
zpracované v podobě dvojjazyčných zrcadlových překladů.
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Nmet - Certifikovaná metodika č. 1:
„Metodika klasifikace ložisek nerostných surovin z hlediska jejich
ekonomického významu srovnatelná s mezinárodními kritérii PERC a
JORC“.
 Certifikována MPO dne 2.12. 2016.
 Formuluje pravidla pro ekonomické hodnocení ložisek nerostných
surovin ČR v souladu s požadavky standardů PERC a JORC.
 Umožňuje mezinárodní porovnávání ekonomického významu
ložiskových objektů, vycházející z oznámených výsledků geologického
průzkumu a vyhodnocení zdrojů a zásob.
 Cílem pravidel je ochránit veřejnost, tedy zejména akcionáře, banky,
investory atd. před falešnými nebo zavádějícími údaji.
 Vzorem bylo pojetí standardu Fenoskandinávské dozorčí rady (FRB =
Fennoscandian Review Board) z roku 2012, který byl přijat národními
organizacemi Švédska, Finska a Norska (SveMin, FinnMin and Norsk
Bergindustri) a stal se součástí národní legislativy těchto zemí.
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 Metodika popisuje, jak se mají podle mezinárodních standardů hodnotit
výsledky průzkumu a odhadů zdrojů a zásob pevných nerostných
surovin. Proto používá a vysvětluje termíny, které dosud nejsou v
českém prostředí zatím běžně užívány, například:
veřejné oznamování (Public Reporting)
kompetentní osoba (Competent Person)
průzkumný cíl (Exploration Target)
výsledky průzkumu (Exploration Results)
nerostné zdroje (Mineral Resources)
odvozené nerostné zdroje (Inferred Mineral Resources)
předpokládané nerostné zdroje (Indicated Mineral Resources)
ověřené nerostné zdroje (Measured Mineral Resources)
nerostné zásoby (Mineral Reserves, Ore Reserves)
pravděpodobné zásoby (Probable Reserves)
prokázané zásoby (Proved Reserves)
odhad zdrojů nebo zásob (Estimate) - nelze používat „výpočet“
modifikující faktory (Modifying Factors)
úvodní studie (Scoping Study)
předběžná studie proveditelnosti (Pre-feasibility Study)
studie proveditelnosti (Feasibility study)
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Definice zdrojů a zásob nerostných surovin dle mezinárodních
standardů:
 Za zdroje nerostných surovin (Mineral Resources) jsou považovány
koncentrace nebo výskyty ekonomicky zajímavé látky v zemské kůře nebo na
jejím povrchu s odůvodněným předpokladem jejich konečného ekonomického
využití. Jsou odhadovány v přirozeném stavu (in situ). Dělí dle vzrůstající
geologické věrohodnosti na kategorie odvozených, předpokládaných a
ověřených zdrojů (Inferred, Indicaded and Measured Mineral Resources).
 Nerostné zásoby (Mineral Reserves, Ore Reserves) jsou pouze ekonomicky
těžitelnou částí nerostného zdroje. Pro převod zdrojů do zásob musí být vyřešen
soubor modifikujících faktorů, tj. musí být zohledněny všechny předpokládané
těžební, úpravenské, ekonomické, tržní, legislativní, environmentální, sociální a
politické faktory těžby. Aby mohl být používán termín nerostné zásoby, musí být
zpracovány studie proveditelnosti alespoň na předběžné úrovni, včetně plánu
těžby, který je technicky přijatelný a ekonomicky životaschopný. Musí být známy
klíčové ekonomické parametry jako např. provozní a investiční náklady, výnosy,
ceny užitkových složek a produktů, srážky a jiné předpokládané odpočty. Při
odhadu zásob se uvažuje výrubnost a znečištění: zásoby zahrnují znečišťující
materiál a srážky na těžební ztráty nerostných surovin, které se mohou
vyskytovat, když je materiál těžen. Nerostné zásoby se dělí podle vzrůstající
věrohodnosti na zásoby pravděpodobné (Probable Reserves) a prokázané
(Proved Reserves).
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Všeobecné vztahy mezi výsledky vyhledávání, nerostnými zdroji
a zásobami – anglický originál (CRIRSCO/PERC/JORC):
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Všeobecné vztahy mezi výsledky vyhledávání, nerostnými zdroji
a zásobami – česká terminologie (dle certifikované metodiky):
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Nmet - Certifikovaná metodika č. 2:
„Metodika umožňující srovnání údajů dosavadní metodiky hodnocení
ložisek v ČR s nově navrženými kritérii hodnocení dle PERC a JORC“
 Certifikována MPO dne 2.12. 2016.
 Osvětluje problematiku možností převodu dosavadních výpočtů zásob
ve smyslu platné legislativy na odhady zdrojů a zásob nerostných
surovin, které by odpovídaly mezinárodně uznávaným standardům
CRIRSCO, především PERC a JORC. Překlenuje mezeru mezi
současnou legislativou platnou v ČR a postupy vyhodnocování zdrojů a
zásob nerostných surovin, jak se užívají ve světě.
 V zásadě:
•
•
•
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evidované a bilancované zásoby ČR = zdroje nerostných surovin (±)
z toho: zásoby ve smyslu mezinárodních standardů jsou pouze naše
zásoby v POPD s povolenou HČ nebo v PVL s povolenou ČPHZ (±)
ale: dle mezinárodních standardů jsou v přirozeném stavu (in situ)
odhadovány pouze zdroje, zatímco při odhadu zásob se uvažuje
výrubnost a znečištění. Zásoby v pojetí mezinárodních standardů
zahrnují znečišťující materiál a srážky na těžební ztráty nerostných
surovin, které se mohou vyskytovat, když je materiál těžen.
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KLASIFIKACE ZÁSOB LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN V ČR
Z POHLEDU SOUČASNÝCH MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ
Porovnání tuzemské a zahraniční klasifikace zásob:
Klasifikace zásob používaná v ČR:
 postačuje potřebám těžebních organizací i státní správy (evidence
zásob nerostných surovin),
 neodpovídá žádné z mezinárodních norem doporučovaných
organizacemi UNCF nebo CMMI (CRIRSCO) – nutnost „překlopení“
do akceptovatelné podoby „kompetentní osobou“.
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KLASIFIKACE ZÁSOB LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN V ČR
Z POHLEDU SOUČASNÝCH MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ
Kompetentní osoba – zahraničí:
Důležitým aspektem evropského a podobných oznamovacích principů
(Public Reporting) je pojem „kompetentní osoby“(Competent Person, v
Kanadě Qualified Person):
 člen mezinárodně uznávané profesní společnosti, která zaručuje odborné a
morální kvality kompetentní osoby,
 odpovídá za spolehlivost výpočtu zásob a kategorizaci zásob tak, že jsou
akceptovány bankami a burzami cenných papírů.

Odpovědný řešitel – Česká republika:
Česká republika - odpovědný řešitel = držitel osvědčení odborné
způsobilosti v oboru ložisková geologie:
 podklad ke získání živnostenského oprávnění (živnost vázaná: geologické
práce),
 podklad ke získání oprávnění k projektování a provádění hornické činnosti dle
§2, písm. a) zák. 61/1988 Sb. (vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených
nerostů).
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KLASIFIKACE ZÁSOB LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN V ČR
Z POHLEDU SOUČASNÝCH MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ
Vzájemné vztahy kategorií zdrojů a zásob nerostných surovin v ruském
klasifikačním systému NAEN (v ČR dle KKZ do roku 1991) a v mezinárodních
standardech CRIRSCO / PERC / JORC:

Vzájemné vztahy mezi starým a novým klasifikačním systémem byly dohodnuty mezi ruskou
GKZ (Státní komise pro zásoby nerostných surovin) a CRIRSCO v roce 2010.
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Problematika možnosti převodu zásob ČR do zdrojů a zásob dle
mezinárodních standardů:
 Pro orientační převod zásob ve smyslu dosavadní legislativy ČR do zdrojů
a zásob ve smyslu metodiky č. 1, vycházející z mezinárodních standardů
CRIRSCO / PERC / JORC, nabízí certifikovaná metodika č. 2 převodník zjednodušené schéma (viz následující dvě stránky), doplněné názornou
případovou studií (viz další dvě stránky).
 Přehodnocení může provádět pouze kompetentní osoba ve smyslu
mezinárodních oznamovacích standardů, resp. ve smyslu certifikované
metodiky č. 1, kde je statut kompetentní osoby podrobně definován.
 Přehodnocení nelze provádět hromadně, ale po jednotlivých ložiskách.
Přehodnocení každého ložiskového objektu by muselo být provedeno pod vedením
kompetentní osoby, která potvrdí část dosavadních zásob, kde existuje důvodný
předpoklad konečného ekonomického využívání, a vyhodnotí ji v kategoriích zdrojů.
Zbývající část dosavadních zásob a prognózních zdrojů, kde není žádný předpokladů
konečného ekonomického využívání, zůstane mimo bilanci a evidenci na úrovni výsledků
průzkumu.

HORNICKÉ SYMPOZIUM 2018

Jihlava, 3. - 5. října 2018

26/23

Hodnocení dle dosavadní legislativy ČR:

Hodnocení dle certifikované metodiky č.1,
vycházející z mezinárodních standardů:

 Část prognózních zdrojů P1 s důvodným předpokladem konečného ekonomického využívání
lze orientačně hodnotit takto:
prognózní zdroj P1
→
odvozené zdroje
(Inferred Mineral Resources)
 Část bilancovaných a evidovaných zásob s důvodným předpokladem konečného
ekonomického využívání *) lze orientačně hodnotit takto:
zásoby vyhledané
→
předpokládané zdroje
(Indicaded Mineral Resources)
zásoby prozkoumané
→
ověřené zdroje
(Measured Mineral Resources)
*) Převod zahrnuje i část zásob nebilančních a část zásob vázaných dle současné legislativy, u nichž je důvodný
předpoklad jejich ekonomického využití v budoucnosti, což ale není případ všech bilancovaných či evidovaných
nebilančních a vázaných zásob:
– při vymezení nebilančních zásob nebyla v minulosti vždy respektována zásada jejich možné budoucí
využitelnosti;
– skupina zásob vázaných dnes zahrnuje jak zásoby dočasně vázané, u nichž lze dle analogie s těženými
ložisky důvodně předpokládat jejich budoucí uvolnění (např. ve vnější zóně ochranného pásma liniové stavby
nebo v ochranné zóně hladiny podzemní vody, kde je předpoklad povolení těžby z vody), tak zásoby trvale
vázané, kde tento předpoklad není (např. pod tělesem významné liniové stavby, v ochranných pásmech
významných vodních zdrojů).
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Hodnocení dle dosavadní legislativy ČR:

Hodnocení dle certifikované metodiky č.1,
vycházející z mezinárodních standardů:

 Zásoby v POPD s povolenou HČ nebo v PVL s povolenou ČPHZ lze hodnotit takto **):
zásoby bilanční vyhledané volné
→
pravděpodobné zásoby
(Probable Reserves)
zásoby bilanční prozkoumané volné →
prokázané zásoby
(Proved Reserves)
**) Na těžených ložiskách je tímto v rámci platné legislativy řešen soubor modifikujících faktorů, požadovaných
certifikovanou metodikou č. 1 pro převod zdroje do zásob. Část ložiska v rozsahu platného povolení hornické
činnosti (HČ) nebo činnosti prováděné hornickým způsobem (ČPHZ) je bez dalších překážek připravena k těžbě,
případně už je v těžbě, a maximálně se tak přibližuje definici zásob ve smyslu mezinárodních standardů.
Ekonomické a marketingové faktory jsou ale do POPD či PVL vneseny pouze v omezeném rozsahu tím, že
„výpočet geologických a vytěžitelných zásob v plánem dotčené části“ vychází z aktuálních podmínek
využitelnosti, které byly pro ložisko navrženy, zdůvodněny a schváleny těžební organizací a z hlediska majitele
ložiska – České republiky – byly expertně posouzeny a projednány komisí KPZ.

Uvedené vztahy je nutno považovat za orientační. Na konkrétních ložiskách je úkolem
kompetentní osoby tyto vztahy individuálně prověřit.
Orientační převodník zásob dle certifikované metodiky č. 2 doplňuje následující případová studie.
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Případová studie:
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Případová studie:
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Odkazy na certifikované metodiky výzkumného úkolu:
ke stažení na stránkách MPO: http://www.mpo.cz
Stavebnictví a suroviny / Surovinová politika / Státní surovinová politika, nerostní suroviny v ČR
/ Výstupy výzkumných úkolů:
01a-TB030MPO103-PERC-JORC-A [pdf, 331 kB]:
http://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi‐a‐suroviny/surovinova‐politika/statni‐surovinova‐politika‐nerostne‐suroviny‐v‐
cr/2017/1/01a‐TB030MPO103‐PERC‐JORC‐A.pdf
01b-TB030MPO103-PERC-JORC-B [pdf, 1351 kB]:
http://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi‐a‐suroviny/surovinova‐politika/statni‐surovinova‐politika‐nerostne‐suroviny‐v‐
cr/2017/1/01b‐TB030MPO103‐PERC‐JORC‐B.pdf

Děkuji za pozornost
Společnost G E T s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti geologie, báňské projekce, měřictví, životního prostředí,
územního plánování a podnikového poradenství již od roku 1993. Je držitelem certifikátů, potvrzujících shodu systému řízení
jakosti a environmentálního systému řízení firmy s požadavky souvisejících mezinárodních norem ISO 9001:2008 a ISO
14001:2004, v následujících oblastech.
***

Posuzování vlivů na životní prostředí • Projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a
činnosti prováděné hornickým způsobem • Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oborech
zkoumání geologické stavby, geochemie, hydrogeologie, geologie ložisková, inženýrská, environmentální a sanační •
Testování, měření a analýzy environmentálních charakteristik a vlastností hornin • Geodetické a zeměměřické práce •
Autorizované měření hluku
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