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ANOTACE 
 V předložené práci je zpracován přehled protispolečenských činností, které jsou 

páchány na území Severočeské hnědouhelné pánve se zaměřením na bývalý okres Most.  

V následujících kapitolách jsou vytyčena nejčastější porušení ustanovení jak trestního 

zákona a zákona o přestupcích, tak i zákona o hornické činnosti. Následně jsou uvedena 

bezpečnostní rizika kriminality na důlních provozech, ke kterým zde dochází nejčastěji. 

Dále je zpracována analýza kriminality páchané v popisované lokalitě za období let  

2005 až 2009, její porovnání s nápadem trestné činnosti v celém okrese Most. Na závěr 

práce je zařazeno opatření a návrh eliminace kriminality v této oblasti.  

 

Klíčová slova: kriminalita, protispolečenská činnost, zákon 

 
SUMMARY 
 The Bachelor thesis hereby submitted contains a review of antisocial activities 

comitted within the North-Bohemian lignite basin, focusing on the former Most region. 

In the following chapters are stated of the most frequent violations of the provisions 

of both the Criminal Law and law on misdemeanors, and the law on mining activity. 

Subsequently, given the security risks of crime in the mining operations, which occur most 

often. There is also an analysis of crime committed in the area described during the period 

of 2005 to 2009 and compared with the idea of crime in the whole of the Most region. 

In conclusion, this thesis includes in the proposal and measures to eliminate crime in this 

area. 

 

Keywords: criminality, the antisocial activity, the law  
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SEZNAM ZKRATEK 
 
a.s.   akciová společnost 

č.   číslo 

ČBÚ   Český báňský úřad 

ČSA   Lom Československé armády 

Kč   koruna česká 

km   kilometr 

KSU   kriminalistické sledování událostí 

m   metr 

m2   metr čtvereční 

mil.   milion 

min.   minuta 

MUS a. s.   Mostecká uhelná společnost a.s. 

OBÚ   Obvodní báňský úřad 

OHS   Oddělení hlídkové služby 

OOP   Obvodní oddělení policie 

PČR   Policie České republiky 

PS   policejní stanice 

Sb.   Sbírky 

TČ   trestný čin 

TŘ   trestní řád 

TZ   trestní zákon 

ÚO SKPV  Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování 

ÚO VS  Územní odbor vnější služby 
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ÚVOD  

 Hornická činnost na Mostecku se dotýká nás všech. Hornictví je stále v tomto 

regionu obživou největšího počtu nejen místních, ale i obyvatel z přilehlých regionů 

a to po několik generací. V dnešní době se na Mostecku těží hlavně lomovým způsobem.  

Většina území regionu tvoří tedy rozsáhlou průmyslovou oblast. Někde se stále dobývá 

hnědé uhlí, někde se po samotné těžbě zakládají výsypky, které se rekultivacemi 

v budoucnu opět zpřístupní běžné veřejnosti.  

 Právě v této rozlohou rozsáhlé průmyslové oblasti je spousta druhů provozů 

nebo objektů, kde může (a samozřejmě, že dochází) dojít ke spáchání různých forem 

protispolečenské činnosti. Proto jsem si zvolil téma bakalářské práce Protispolečenská 

činnost páchaná v Severočeské hnědouhelné pánvi se zaměřením na bývalý okres Most, 

abych poukázal, analyzoval a navrhl závěrečná opatření pro eliminaci kriminality v této 

oblasti. 
 Při zpracování bakalářské práce jsem se snažil využít všechny dostupné materiály 

k získání informací problematiky protispolečenské činnosti na lomech. Vylíčil jsem formy 

protispolečenské činnosti a nejčastější bezpečnostní rizika z kriminality, ke kterým 

na lomech dochází.  

 Nejzávažnější formou protispolečenské činnosti je spáchání trestného činu.  

Provedl jsem tedy analýzu za určité časové období páchané trestné činnosti v popisované 

lokalitě, porovnání s trestnou činností na celý bývalý okres Most a v závěru práce jsem 

se věnoval opatření pro eliminaci kriminality v této oblasti. 
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1   POPIS PŘEDMĚTNÉHO ÚZEMÍ  
 Bývalý okres Most má rozlohu 467,10 km2 se stavem 117 294 obyvatel (údaje 

platné ke dni 31. 12. 2008). Proto jej řadíme k nejmenším, ale vzhledem k průměrné 

hustotě 251 obyvatel na 1 km2, také k nejlidnatějším regionům, nejen v Ústeckém kraji, 

ale v celé České republice. Zvláštností tohoto okresu je skutečnost, že přibližně 80 % 

populace je soustředěna ve městech Most a Litvínov. Na území okresu leží 26 obcí, z toho 

15 obcí na Mostecku a 11 obcí na Litvínovsku. 

 Území okresu je rozděleno na dva správní obvody dle obcí s pověřeným úřadem 

a to na správní obvod města Mostu (Mostecko) a města Litvínova (Litvínovsko). 

 Popisované území severně hraničí se Spolkovou republikou Německo, západně 

s Chomutovskem, východně s Teplickem a jižně s Lounskem. Mostecký region můžeme 

rozdělit na tři odlišné oblasti: 

- horská 

- pánevní 

- zemědělská 

 Horská oblast se rozléhá na severu Mosteckého regionu, kterou nám tvoří  

Krušné hory. Tato oblast území, je využívána hlavně lesnicky, zemědělsky a poslední 

dobou i rekreačně.  

 Pánevní oblast je průmyslovou páteří Mosteckého regionu, a to hlavně rozsáhlou 

těžbou hnědého uhlí, chemickou výrobou a energetikou. Tomuto území se z hlediska 

bezpečnosti a kriminality věnujeme v této bakalářské práci.  

 Zemědělská oblast se nachází na jihu Mosteckého regionu, vstupuje do ní část 

Českého středohoří s typickými kopci vulkanického původu. 

 

1.1      Geografie 
 „V těsném sousedství Českého středohoří, od severozápadu tísněna Krušnými 

horami, leží Mostecká pánev. Je protáhlá v krušnohorském směru a rozlohou srovnatelná 

s Českým středohořím. Táhne se od Doupovských hor až k Ústí nad Labem a má celkovou 

plochu asi 1400 km čtverečních. Jedná se o nejproblematičtější českou krajinu.“ [3] 
 „Třetihorní příkopová propadlina plná jezer a močálů se vyplňovala sedimenty 

převážně v období miocénu. V době před 22 až 17 miliony let se zde nahromadila  

až 500 m silná vrstva jílů, písků a také organické hmoty, která se stala základem uhelných 
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slojí dosahujících mocnosti 25 – 45 m. Výchoz uhelné sloje na povrch v současné době 

vymezuje plochu pánve. 

 Od druhé poloviny 19. století zde probíhá soustavná důlní činnost, která změnila 

původně plochý až pahorkatinný reliéf pánve. Především po roce 1948, kdy se 

upřednostnila povrchová těžba na rozsáhlých územích.  

 Mostecká pánev je tak poznamenaná silnou antropogenní činností - těžební jámy, 

důlní propadliny zaplněné vodou, výsypky ve tvaru tabulových vyvýšenin apod. 

Po rozsáhlé devastaci krajiny probíhá rekultivace, jejímiž úspěšnými příklady jsou 

Kopistská nebo Velebudická výsypka.“ [4] 

 

1.2      Historie 
 V první polovině 19. století začíná intenzivní těžba hnědého uhlí v Mostecké pánvi. 

Tato oblast se vyčleňuje a rychle se mění na průmyslovou oblast, kdy se Mostecký region 

stává v druhé polovině 19. století průmyslovým a obchodním centrem uhelné pánve.  

Díky tomuto postavení zde došlo k nárůstu počtu obyvatel, zdokonalení infrastruktury, 

vybudování významných vodohospodářských staveb, přizpůsobení se ostatních směrů 

průmyslu a sektoru služeb.  

 „V období mezi světovými válkami bylo hnědé uhlí důležitým určujícím faktorem. 

Uhelné společnosti se snažily udržet své pozice po vytvoření nové Československé 

republiky.“ [2]  Dále se velmi intenzivně začínala využívat elektrická energie a energetika 

se stala důležitým zákazníkem těžařů.  

 „Po skončení 2. světové války došlo k obnově zničených dolů. Vlivem tehdejší 

politické situace nastalo  znárodnění dolů, přičemž se stanovilo plánování komunistickým 

představám.“ [2] Prioritou pánevní oblasti Mostecka byl těžký průmysl a jemu byla 

podřízena hospodářská struktura, urbanizace a veškerá technická a občanská infrastruktura.  

Těžbě hnědého uhlí muselo ustoupit téměř 30 obcí nebo jejich podstatných částí.  

 „Ve druhé polovině 20. století byly státní investice směřovány do tzv. velkostaveb 

socialismu, které rozvíjely hornictví, energetiku a jiná těžká rozvětví.“ [2] Pochopitelně 

muselo dojít k dalším investicím vyvolaných tímto průmyslovým rozvojem.  

Zejména výstavba nových sídlišť jako náhrada za likvidované obce, sanace a rekultivace 

uhelných lomů a výsypek, přeložky infrastruktury, vodních doků, atd. 
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 V severočeské hnědouhelné pánvi v oblasti Mostecka se dobývalo zprvu hlubinným 

způsobem. V době největšího rozmachu v devadesátých letech 20. století znatelně 

převažoval povrchový neboli lomový způsob dobývání. 

 Hnědé uhlí se zde těžilo v pěti povrchových lomech a jednom hlubinném dole, 

kde v této popisované lokalitě byla jedinou těžební společností MUS a.s.  

 Založení této společnosti se datuje k 1. 11. 1993, kdy došlo ke sloučení státních 

podniků Doly a úpravny Komořany, Doly Ležáky Most a Doly Hlubina Litvínov.  

MUS a.s. zde provozovala Lom ČSA, Lom Jan Šverma, Lom Vršany a Důl Centrum.  

Její dceřiná společnosti Důl Kohinoor a.s. těžila ve stejnojmenném hlubinném dole. 

 „Hlavním oborem MUS a.s. bylo především vyhledávání, těžba, zpracování 

 a prodej hnědého uhlí. Průměrná roční těžba hnědého uhlí činila 15, 3 mil. tun a podíl 

 na trhu hnědého uhlí činil 30 %.“ [1] 

 

1.3      Současnost  
 Dne 1. 1. 2008, se na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů rozdělila 

společnost MUS a.s. na dvě nové akciové společnosti tj. Vršanská uhelná a.s. 

a Litvínovská uhelná a.s., které spadají pod skupinu Czech Coal a.s. 

 

1.3.1       Vršanská uhelná a. s. 
 Je těžařská společnost, která se zabývá těžbou hnědého uhlí na Lomu Vršany –  

Jan Šverma. Lomová těžba se zde provádí v katastrálním území měst Mostu a Chomutova. 

Dobývací prostor se rozléhá na území již neexistujících obcí Holešice a Vršany.  

Jelikož lomová těžba se zde provádí v těsné blízkosti osídlených obcí Strupčice 

a Vrskmaň, je zde stanovená hygienická ochrana těchto dvou obcí podle usnesení vlády  

č. 444/1991 Sb., ke zprávě o územně ekologických limitech těžby hnědého uhlí 

a energetiky v oblasti Mostecka.  

 „Hlavní porubní fronta je situována severním směrem. Zájmové území pro těžbu 

 na západě dobývacího prostoru je omezeno bočními svahy bývalého Lomu Jan Šverma. 

Východně je těžba omezena ochranným pásmem Hořanského energetického koridoru. 

 Uhelná sloj je zde o mocnosti 30 metrů. V rámci stávajících územních limitů těžby 

je zde zbytek k vytěžení 335 mil. tun hnědého uhlí, to činí průměrnou těžbu 6,5 mil. tun 

za rok. Z průměrné roční těžby se zde odhaduje ukončení těžební činnosti v roce 2058.“ [1] 
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1.3.2       Litvínovská uhelná a. s. 

 Těžební činnost této akciové společnosti je v Lomu Československé armády.  

Stejně jako u Lomu Vršany se zde těžba prování v katastrálním území měst Mostu 

a Chomutova. Dobývací prostor se rozléhá na následných katastrálních území obcí 

Albrechtice u Mostu, Jezeří, Čtrnáct Dvorců, Dolní Jiřetín, Dřínov u Komořan, Ervěnice, 

Komořany u Mostu, Horní Jiřetín, Kundratice u Chomutova, Třebušice a Vysoká Pec. 

 „V důsledku vydání rozhodnutí stavebního úřadu v Litvínově o ochranném pásmu 

Lomu ČSA ve vztahu k obci Černice a kulturní památce Zámku Jezeří, je omezen postup 

těžby podle usnesení vlády č. 444/1991 Sb. Na rozhraní let 1994 a 1995 byl zastaven 

postup lomu k obci Černice, hlavní porubní fronta byla situována do zbytkové jámy 

bývalého Lomu Obránců míru.“ [1] 

 Kvůli výše popsanému omezení těžby, je životnost Lomu ČSA zkrácena.  

Zůstatek kvalitního hnědého uhlí je v důlním prostoru Komořany u Mostu a Horní Jiřetín 

287 mil. tun. Množství vytěžitelných zásob omezených limitem těžby je 36 mil. tun 

hnědého uhlí. Uhelná sloj je zde o mocnosti 15 až 26 metrů. Pokud nenastane legislativní 

prolomení limitů podle usnesení vlády č. 444/1991 Sb., bude zde před těmito limity 

ukončena těžební činnost v letech 2016 až 2020.  
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2   ROZDĚLENÍ PŮSOBNOSTI ÚTVAR Ů PČR A OBÚ 
2.1      Působnost útvarů Policie České republiky na Mostecku 
 Podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je PČR jednotný 

ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. Policie působí na území České 

republiky, nestanoví-li výše uvedený zákon nebo jiný právní předpis jinak.  

PČR je podřízena Ministerstvu vnitra, které vytváří podmínky pro plnění úkolů policie. 

Policejní prezident odpovídá za činnost policie ministrovi vnitra.  

 

 Úkoly Policie České republiky jsou: 

- chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, 

- předcházet trestné činnosti,  

- plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku, 

bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských 

společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu 

(mezinárodní smlouvy) 

 

 Policii tvoří útvary, jimiž jsou:  

- Policejní prezidium České republiky v čele s policejním prezidentem,  

- útvary policie s celostátní působností,  

- krajská ředitelství policie, 

- útvary zřízené v rámci krajského ředitelství 

 

 V policii se zřizuje 14 krajských ředitelství, kde každý kraj v České republice 

má své krajské ředitelství policie se sídlem v krajském městě.  

 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem 

je nadřazeno sedmi Územním odborům.  

 Každý z těchto sedmi Územních odborů má své sídlo v bývalém okresním městě. 

Územní odbor Most se poté rozděluje na: 

- Územní odbor vnější služby (dále jen ÚO VS) 

- Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen ÚO SKPV) 
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 Mezi organizační články ÚO VS Most patří: 

- Obvodní oddělení Most 

- Obvodní oddělení Most – zahradní 

- Obvodní oddělení Litvínov + Policejní stanice Lom 

- Obvodní oddělení Litvínov - Hamr + Policejní stanice Nová Ves v Horách 

- Obvodní oddělení Meziboří 

- Obvodní oddělení Obrnice 

- Oddělení hlídkové služby Most 

- Oddělení hlídkové služby Litvínov 

- Dopravní inspektorát 

 

 Organizační články ÚO VS Most znázorňuje obrázek č. 1, na kterém 

je schematicky znázorněno teritorium jednotlivých obvodních oddělení s vyznačením 

jejich sídel.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1   
Teritorium obvodních oddělení ÚO VS Most 
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Přibližná velikost území OOP ÚO VS Most (viz tabulka č. 1): 
 

Tab. 1  Velikost území OOP ÚO VS Most 
 
 
 Oddělení hlídkové služby působí jen v rámci měst Mostu a Litvínova (OHS Most, 

OHS Litvínov).  

 Dopravní inspektorát působí po celém území bývalého okresu Most. 

 

 Mezi organizační články ÚO SKPV Most patří: 

- 1. a 2. oddělení obecné kriminality 

- oddělení hospodářské kriminality 

- oddělení kriminalistické techniky  

 Všechny organizační články ÚO SKPV Most působí na území celého bývalého 

okresu Most. 

 

 Zaměřená lokalita Mostecké hnědouhelné pánve je v  teritoriu působnosti  

OOP Obrnice (Lom Vršany) a  OOP Litvínov – Hamr (Lom ČSA) a všech organizačních 

článků ÚO SKPV Most. 

 

2.2      Působnost Obvodního báňského úřadu Most 
 Podle § 38 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, se státní báňská správa skládá z Českého báňského úřadu v Praze,  

který je ústředním orgánem státní báňské správy České republiky a z obvodních báňských 

úřadů, které jsou v Kladně, Plzni, Sokolově, Trutnově, Brně, Mostě, Ostravě a Liberci. 

 OBÚ v Mostě je přímo podřízen ČBÚ v Praze. Obvodní působnost OBÚ 

v  Mostě je stanovena pro území Ústeckého kraje. V Ústeckém kraji působí tři těžařské 

společnosti, které se zabývají těžbou hnědého uhlí a jsou to: 

- Severočeské doly a.s. – tato společnost provádí těžební činnost hnědého uhlí 

v Lomu Libouš (bývalý okres Chomutov) a v Lomu Bílina (bývalý okres Teplice) 

OOP Most 50,7 km2 OOP Litvínov 60,2 km2 

OOP Most - zahradní 8,9 km2 OOP Meziboří 7,5 km2 

OOP Obrnice 156,9 km2 OOP Litvínov - Hamr 182,4 km2 
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- Vršanská uhelná a.s. – tato společnost spadá pod skupinu Czech Coal a.s. a provádí 

těžební činnost hnědého uhlí v Lomu Vršany – Jan Šverma (bývalý okres Most) 

- Litvínovská uhelná a.s. – stejně jako Vršanská uhelná a.s.spadá pod skupinu Czech 

Coal a.s. a provádí těžební činnost hnědého uhlí v Lomu ČSA (bývalý okres Most) 

 

 Téma bakalářské práce je zaměřené pouze na lomy v bývalém okrese Most,  

proto se v této práci nebudeme zabývat výše uvedenou těžební společnosti Severočeské 

doly a.s. 

  

Obr. 2  Budova OBÚ v Mostě 

 

 Vycházíme-li z ustanovení § 39 zákona č. 61/1988 Sb., vykonává OBÚ v Mostě, 

jako orgán státní správy, vrchní dozor nad dodržováním: 

- zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)  

- zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
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- předpisů vydaných na základě výše uvedených zákonů, pokud upravují ochranu 

a využívání ložisek nerostů 

- předpisů vydaných na základě výše uvedených zákonů a jiných obecně závazných 

právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

- bezpečnosti provozu a technických zařízení 

- požární ochrany v podzemí 

- pracovních podmínek v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost 

nebo činnost prováděnou hornickým způsobem 

- zajištění chráněných objektů 

- zájmů před účinky hornické činnosti 

- nakládáním s výbušninami 

- zajišťování bezpečného stavu podzemních objektů 

 

 Podle § 39 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., se vrchní dozor nevztahuje na případy, 

kdy činnosti a technická zařízení podléhají obdobnému dozoru orgánů Ministerstva 

obrany, Ministerstva dopravy a spojů, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. 

Vrchní dozor státní báňské stavby není dotčen ekologickým dohledem nad těžbou 

vykonávaným Ministerstvem životního prostředí. 

 

 Povinnosti organizací vůči orgánům státní báňské správy vyplývající z ustanovení 

§ 39 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb.: 

- umožnění vstupu do objektů, zařízení, na pracoviště a to kdykoliv 

- předložit potřebné materiály, dokumentaci, odborných posudků a podat 

požadované informace a vysvětlení 

- poskytovat potřebnou součinnost orgánům státní báňské správy a vytvářet jim 

podmínky k nerušenému a rychlému výkonu vrchního dozoru a využívat výsledky 

jejich zjištění ve své práci. 

  

 Veškeré úkoly a činnosti ČBÚ jsou uvedeny v § 40 zákona č. 61/1988 Sb.  

Úkoly a činnosti OBÚ jsou uvedeny v následujícím ustanovení § 41 a oprávnění 

obvodních báňských inspektorů jsou uvedeny v § 42 výše uvedeného zákona.  
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 Obvodní báňský úřad v Mostě zejména řeší nebo provádí: 

- kontrolní a inspekční činnost 

- úrazovost 

- mimořádné události 

- stížnosti 

- legislativní činnosti 

- dozoruje nad povolenými odchylkami z bezpečnosti práce 

- uplatnění sankční pravomoci 

 

 Každá kontrola inspektorem a její výsledek se potom zakládá do měsíčních 

záznamů, které jsou odesílány na ČBÚ. Přehled veškeré činnosti je poté zveřejněn 

v Hornických ročenkách. 
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3    FORMY PROTISPOLE ČENSKÉ ČINNOSTI,  
      JEJÍ VYHLEDÁVÁNÍ, POSUZOVÁNÍ A ŘEŠENÍ        
      PČR A OBÚ 
 
 Jakákoliv právní norma nám stanoví nejen práva, ale i odpovídající povinnosti. 

Právní odpovědnost nám ukládá povinnost strpět právem stanovené následky, 

které vzniknou porušením povinností daných právem. Právní odpovědnost rozlišujeme 

na dvě podoby: 

- odpovědnost subjektivní, která je určená dle míry zavinění 

- odpovědnost objektivní, která je bez ohledu na zavinění 

 

 Trestněprávní odpovědnost je odpovědnost subjektivní za zaviněné protiprávní 

jednání. Nástrojem ochrany proti nejzávažnějším protiprávním jednáním je trestní právo. 

Sankcí je např. peněžitý trest, zákaz činnosti nebo uložení trestu odnětí svobody. 

 

 V souvislosti se správněprávní odpovědností za protiprávní jednání hovoříme 

nejčastěji o přestupcích fyzických osob a jiných správních deliktech právnických osob 

nebo fyzických osob podnikajících. Nástrojem ochrany proti protiprávnímu jednání, 

které má znaky přestupku nebo jiného správního deliktu, je správní právo. Sankcí je 

napomenutí, pokuta, zákaz činnosti a propadnutí věci. Přestupek lze projednat ve správním 

řízení, blokovém řízení a v příkazním řízení. 

 

 V souvislosti s  občanskoprávní odpovědností hovoříme zejména jako 

o odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právních odpovědností, či porušením 

provozních činností, kde objektem protispolečenské činnosti jsou  vlastnická práva.  

 

3.1      Trestné činy 
 Nejzávažnější formou protispolečenské činnosti je spáchání trestného činu.  

Formální podmínkou je spáchání trestného činu. Trestný čin je pro společnost nebezpečný 

čin, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně č. 140/1961 Sb. U trestného činu platí ještě 

materiální podmínka = stupeň nebezpečnosti trestného činu. Nebezpečnost trestného činu 

musí být pro společnost vyšší než nepatrná. Trestný čin může být spáchán úmyslně nebo 
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z nedbalosti. Řešení trestných činů je v plné kompetenci orgánů činných v trestním řízení, 

tj. policejní orgán, státní zástupce a soudce. 

 Jelikož v následující kapitole bakalářské práce se zabývám analýzou 

protispolečenské činnosti páchané v popisované lokalitě z časového období let  

2005 až 2009, vycházím z ustanovení trestního zákona č. 140/1961 Sb., který byl zrušen 

dne 1. 1. 2010, kdy nabyl účinnosti trestní zákon č. 40/2009 Sb. 

 

 Trestním zákon č. 140/1961 Sb. obsahoval několik skutkových podstat trestných 

činů, ke kterým nejčastěji docházelo a stále dochází v popisované lokalitě: 

 

3.1.1       Trestné činy proti majetku 

§ 247 zákona č. 140/1961 Sb. – Krádež 
 (1)  Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a: 

a) způsobí tak škodu nikoli nepatrnou 

b) čin spáchá vloupáním 

c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního           

násilí 

d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo 

e) byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán bude potrestán 

odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty.  

 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude 

pachatel potrestán, způsobí-li činem škodu nikoli malou. 

 (3)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny 

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek 

 (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li 

činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu 

 

§ 249 zákona č. 140/1961 Sb. – Neoprávněné užívání cizí věci 

 (1) Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla 

 v úmyslu jich přechodně užívat, nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou 
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tím, že neoprávněně takových věcí, které mu byly svěřeny, přechodně užívá, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. 

 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude 

pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo jiný 

zvlášť závažný následek. 

 

§ 249b zákona č. 140/1961 Sb. – Neoprávněné držení platební karty 

 Kdo si neoprávněně opatří nepřenosnou platební kartu jiného, identifikovatelnou 

podle jména nebo čísla, nebo předmět způsobilý plnit její funkci, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta, nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty. 

 

3.1.2       Trestné činy obecně nebezpečné 

§ 179 zákona č. 140/1961 Sb. – Obecné ohrožení úmyslné 

 (1) Kdo úmyslně vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí 

majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň 

nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek 

nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání (obecné nebezpečí),  

nebo kdo obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán 

odnětím svobody na tři léta až osm let. 

 (2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, 

a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny 

b) spáchá-li takový čin opětovně v krátké době, nebo způsobí-li takovým činem těžkou  

újmu na zdraví více osob nebo smrt, škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný 

následek. 

 (3) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude 

pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 úmyslně smrt, nebo 

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu 
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§ 180 zákona č. 140/1961 Sb. – Obecné ohrožení z nedbalosti 

 (1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí anebo ztíží jeho 

odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem 

činnosti. 

 (2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt, 

b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) 

a) škodu velkého rozsahu, nebo 

b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt. 

 (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li 

činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob. 

 
3.1.3       Trestné činy proti životu a zdraví 

§ 223 zákona č. 140/1961 Sb. – Ublížení na zdraví z nedbalosti 

 Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost 

vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle 

zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

 

§ 224 zákona č. 140/1961 Sb. 

 (1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt,  

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude 

pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost 

vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle 

zákona. 

 (3) Kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob proto,  

že hrubě porušil předpisy o ochraně životního prostředí nebo předpisy o bezpečnosti práce 
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nebo dopravy anebo hygienické předpisy, bude potrestán odnětím svobody na tři léta  

až deset let. 

 

3.1.4       Odložení nebo jiné vyřízení věci 
 Podle ustanovení § 159a odst. 1 písm. a) zákona č. 141/1961 Sb., nejde-li ve věci 

o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením, 

jestliže není na místě vyřídit věc jinak. Takovým usnesením může být zejména odevzdání 

věci příslušnému orgánu k projednání přestupku nebo jiného správního deliktu. 

 

3.2      Správní delikty 
 Druhou formou protispolečenské činnosti je spáchání správního deliktu.  

Správní delikt je protiprávní jednání, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně, za které ukládá 

správní orgán trest stanovený normou správního práva. Přestupkem je zaviněné jednání,  

které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno 

v zákoně č. 200/1990 Sb., nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních 

právních předpisů anebo o trestný čin. Jiný správní delikt je obdobou přestupku v případě, 

že delikventem je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající. 

 V případech, kdy je o protiprávním jednání, ke kterému došlo v popisované lokalitě 

informovaná Policie České republiky formou oznámení nebo vlastního zjištění,  

provede ve věci šetření. Pokud ve věci nezjistí skutečnost důvodně nasvědčující tomu,  

že byl spáchán trestný čin, věc se postoupí k projednání na příslušný úřad ke správnímu 

řízení. Ve většině případů se jedná o Magistrát města Mostu nebo Městský úřad Litvínov 

(podle místa spáchání), které ve věci rozhodnou podle zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu. 

 V zákoně o přestupcích existuje několik skutkových podstat spáchání přestupku 

nebo jiného správního deliktu, ke kterým nejčastěji dochází v popisované lokalitě. 

  

3.2.1       Přestupky nebo jiné správní delikty projednávané Magistrátem     

               města Mostu nebo Městským úřadem Litvínov: 

§ 49 odst. 1 písm b) zákona č. 200/1990 Sb. - Přestupky proti občanskému soužití 

 Přestupku se dopustí ten, kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví. 

Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 3000 Kč 
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§ 50 zákona č. 200/1990 Sb. - Přestupky proti majetku 

 (1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo 

zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí, 

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak 

bez přivolení oprávněné osoby, 

c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem 

spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. 

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč. 

 

§ 39 zákona č. 200/1990 Sb. - Přestupky na úseku ochrany a využití nerostného 

bohatství 

 (1) Přestupku se dopustí ten, kdo  

a) neoprávněně vnikne do důlního díla nebo do území, ve kterém je vykonávána hornická 

činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem, nebo do poddolovaného území,  

kam je vstup zakázán, 

b) úmyslně poškodí zařízení sloužící k využívání nerostného bohatství nebo k provádění 

činnosti vykonávané hornickým způsobem, včetně důlně měřičských signálů, značek 

a ochrany znaků a jiných měřičských zařízení, jakož i značek upozorňujících na zákaz 

vstupu, 

c) neoprávněně odvede povrchovou, podzemní nebo jinou vodu do důlních vod 

nebo důlních děl anebo úmyslně poškodí zařízení pro odvádění důlních vod. 

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč. 

 
 Teprve od 30. 1. 2008 spadá § 39 výše uvedeného zákona do kompetence 

příslušného orgánu obecního úřadu s rozšířenou působností. Do té doby se porušení výše 

uvedeného ustanovení projednávalo na orgánech stání báňské správy.[11]  

 

3.2.2       Přestupky nebo jiné správní delikty projednávané Obvodním 
                báňským úřadem v Mostě: 

§ 44 zákona č. 61/1988 Sb. – Přestupky 

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění 
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b) nedbá nebo zneužije výstražného znamení, výstražné nebo informativní tabule 

nebo výstražného signálu při provádění trhacích nebo ohňostrojných prací anebo 

je úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní,  

c) neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak neoprávněně 

nakládá s výbušninami,  

d) neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum, vývoj 

 nebo pokusnou výrobu výbušnin anebo sobě nebo jinému opatřuje prostředky k výrobě, 

výzkumu nebo vývoji výbušnin,  

e) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny 

anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky 

nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá, nebo  

f) uvede výbušninu nebo pomůcku na trh v rozporu s § 24.  

 (2) Fyzická osoba se jako osoba určená organizací k výkonu hornické činnosti nebo 

činnosti prováděné hornickým způsobem dopustí přestupku tím, že poruší požadavek 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti 

používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí stanovený podle  

§ 6 odst. 6, s nímž ho organizace seznámila.  

 (3) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) , b) nebo e) nebo odstavce 2,  

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) , d) nebo f) .  

§ 44a Vybrané správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob  

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že  

-  provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění    

 podle § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. 

 (2) Organizace se dopustí správního deliktu tím, že  

- provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez povolení 

 nebo ohlášení podle § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. 

- provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v rozporu 

 s podmínkami hornické činnosti stanovenými v povolení vydaném podle § 5 odst. 2 

 zákona č. 61/1988 Sb. 
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- v rozporu s § 6 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. neučiní včas preventivní nebo zajišťovací 

 opatření nebo neodstraní nebezpečný stav anebo neučiní opatření v rámci havarijní 

 prevence,  

- v rozporu s § 8a odst. 3 písm. a) a c) zákona č. 61/1988 Sb.  a vyhláškou vydanou podle 

 § 8a odst. 8 písm. a) nebo b) zákona č. 61/1988 Sb. nezajistí při uvádění do provozu 

  a při  provozování vyhrazených technických zařízení provedení prohlídek, revizí 

  a zkoušek odborně způsobilými osobami,  

- nesplní závazný příkaz nebo opatření báňského inspektora podle § 42 odst. 2 písm. b) 

 anebo nedodržuje zákaz práce přesčas, práce v noci nebo práce žen a mladistvých podle 

 § 42 odst. 2 písm. c)  zákona č. 61/1988 Sb.   

 (3) Organizace se dopustí správního deliktu dále tím, že  

- v rozporu s § 22 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb. neohlásí zpracování, ničení 

 a zneškodňování, skladování, výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin nebo neohlásí 

 přerušení anebo ukončení těchto činností,  

- v rozporu s § 25g zákona č. 61/1988 Sb. nevede průkaznou evidenci výbušnin nebo 

 neohlásí zjištěné rozdíly v evidenci výbušnin Policii České republiky,  

 
 Na OBÚ v Mostě se správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

projednávají výhradně ve správním řízení podle správního řádu. Trestem za správní delikt 

je pokuta podle ustanovení § 44a odst. 4 a 5 zákona č. 61/1988 Sb. Pokuty se udělují 

u vybraných ustanovení do výše až 1 000 000 Kč, 2 000 000 Kč a dokonce i do výše 

5 000 000 Kč. 
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4        BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA Z  KRIMINALITY  
    NA DŮLNÍCH PROVOZECH 
 
 Bezpečnostním rizikem rozumíme jakékoliv porušení bezpečnostních předpisů 

vydaných OBÚ, organizací, či zaměstnavatelem, se kterými byl zaměstnanec řádně 

seznámen. Zde se výhradně jedná o selhání lidského faktoru, tudíž forma zavinění 

je většinou nedbalostní, než úmyslná. Příkladem mohou být různé havárie na důlních 

drahách, úrazy při čištění a údržbě pasových dopravníků v  třídírnách hnědého uhlí 

nebo na dobývacích velkostrojích. 

 U bezpečnostních rizik souvisejících s kriminalitou se ze strany pachatele nejčastěji 

jedná o zavinění úmyslné. Dochází ve většině ke krádežím prostým, krádežím vloupáním 

a v souvislosti s nimi i k trestnému činu obecné ohrožení spáchané z nedbalosti. 

 Objektem trestných činů páchaných ve sledované lokalitě jsou barevné kovy, 

nejčastěji kabely, válečky na pasovém dopravníku nebo koleje. Pachatel jedním skutkem 

často spáchá nejen trestný čin krádeže, ale i trestný čin poškozování cizí věci, neboť 

odcizovaný materiál není volně přístupný a pachatel násilím poškodí zařízení, ve kterém 

se nachází. Při krádežích také často dochází i k napadení sekundárního objektu, přičemž 

pachatel neví, že ho svým jednáním napadá, ačkoli by to vědět měl a mohl.  

Konkrétním příkladem je krádež kabelů z bezpečnostního zařízení důlních drah nebo 

kolejí, jejichž odcizením pachatel zároveň způsobí z nedbalosti obecné nebezpečí. 

 Charakteristickým rysem takto páchaných trestných činů je to, že primární 

následek, který je chráněn trestním zákonem je z pohledu poškozeného většinou méně 

závažný, než následek sekundární. Tím je například ekonomická ztráta vzniklá na odstávce 

zařízení z důvodu jeho prohlídky a opravy po krádeži. 

 U všech případů, kdy dojde k mimořádné události na důlním provoze bez 

smrtelného úrazu nebo k závažnému úrazu, který zaviní zraněná osoba, se na místo 

mimořádné události PČR nevolá. Tyto mimořádné události řeší OBÚ, který provede 

na místě mimořádné události šetření a dojde-li k závěru, že došlo k porušení horního 

zákona, zákona o hornické činnosti, či bezpečnostních předpisů, věc vyřeší buďto  

v blokovém řízení, nebo ve správním řízení podle správního řádu. PČR se na místo 

mimořádné události nevolá ani tehdy, když škoda, která vznikne u mimořádné události 
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v důlních provozech, je jakákoliv a je prokazatelné, že došlo k porušení zákonů,  

které spadají do kompetence řešení OBÚ nebo k porušení bezpečnostních předpisů. 

 Dojde-li v důlních provozech k mimořádné události se smrtelným zraněním nebo  

k závažnému úrazu, který zavinil někdo jiný, než zraněná osoba, nebo je podezření, 

že došlo ke spáchání trestného činu, věc šetří PČR.  
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5        ANALÝZA PÁCHANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI      
          V DŮLNÍCH PROVOZECH A LOK ALITÁCH 
 
 Analyzovat trestnou činnost páchanou v popisované lokalitě je obtížné. I když PČR 

vede evidence trestné činnosti tak vzhledem k desetileté skartační lhůtě, je možné 

prakticky dohledat materiály jen k roku 2000. K prověřování trestných činů jsou ve většině 

případů místně a věcně příslušná obvodní oddělení PČR. V popisované lokalitě se jedná 

o teritorium OOP Litvínov – Hamr nebo OOP Obrnice. Pokud zde dojde ke zjištění 

pachatele a jsou splněny podmínky pro zkrácené přípravné řízení, mohou pachatele 

trestného činu řešit výše uvedené organizační články. V ostatních případech, kdy je 

pachatel trestného činu znám, nebo byla-li způsobena značná škoda (tozn. nad 500 000 Kč) 

věc trestného činu prověřuje SKPV. 

 Analýzu trestné činnosti jsem prováděl z časového období let 2005 až 2009.  

Údaje o vyšetřované trestné činnosti jsem získal v příslušných evidencích PČR.  

Sledovaná trestná činnost, která byla páchána za toto období v popisované lokalitě 

je uvedena v kapitolách 3.1.1, 3.1.2 a 3.1.3 této bakalářské práce.  

 Samozřejmě statistiky nemohou odpovídat protiprávním jednáním ve skutečnosti, 

neboť většina skutků je nezjištěna, nenahlášena a tudíž nemůže být ani řešena.  

Stále bohužel platí, že PČR se o protiprávním jednání dozvídá jen tehdy, pokud trestný 

činnost sama vyhledá nebo někomu vznikla škoda či újma na právech a potom záleží 

na něm, jestli věc spáchání trestného činu nahlásí, či nikoliv. 

 

5.1         Analýza trestných činů proti majetku  
 Pro srovnání a zpřehlednění údajů o majetkových trestných činech páchaných 

na lomech Vršany a ČSA za období let 2005 až 2009 jsem vytvořil následující tabulky. 

 V tabulce č. 2 jsem porovnal nejčastější skutkové podstaty majetkových trestných 

činů, kde se nejčastěji setkáme s: 

- s prostou krádeží podle § 247/1a) TZ 

- s vloupáním podle § 247/1b) TZ 

- s neoprávněným držením cizí věci podle § 249 TZ 

- s neoprávněným držením platební karty podle § 249b TZ 

 Není výjimkou, že ve věci je zprvu podezření ze spáchání trestného činu,  

ale po následném prověření skutečností je zjištěno, že nejde o trestný čin. Zde se postupuje 
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Nejčastěji páchaná majetková trestní činnost     
 na lomech v období let 2005 až 2009

64

24

krádež prostá            
§ 247/1a) TZ

krádež vloupáním     
§ 247/1b) TZ

podle ustanovení § 159a/1a) TŘ a věc se odevzdá příslušnému orgánu k projednání 

přestupku nebo jiného správního deliktu.  

 Sečtením všech výše uvedených skutkových podstat z každého sledovaného roku, 

dostaneme nápad majetkových trestných činů. 

 

Tab. 2  Nápad majetkových trestných činů na lomech, za období od r. 2005 do r. 2009 
 
 Z tabulky č. 2 je patrné, že nejvíce dochází ke krádeži prosté a krádeži vloupáním. 

Za sledované pětileté období v popisované lokalitě došlo celkem ke spáchání  64 trestných 

činů krádeží prostých a 24 trestných činů krádeží vloupáním (hodnoty jsem získal součtem 

pěti sloupců v prvních dvou řádcích z tabulky č. 2).  

 

   Graf 1  Nejčastěji páchaná majetková trestní činnost na lomech v období let 2005 až 2009  

Majetkové 
TČ 

rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

§ 247/1a) 8 13 24 12 7 

§ 247/1b) 5 4 12 2 1 

§ 249 1 0 0 0 0 

§ 249b 1 1 1 0 1 

§ 159a/1a) 4 0 2 2 1 

Nápad TČ 19 18 39 16 10 



Lukáš Polan : Protispolečenská činnost páchaná v Severočeské hnědouhelné pánvi 
 

2010                                                                                                                                      30 

Objekty TČ krádeží prostých     
 na lomech za období let 2005 až 2009

43 5

16

krádež kabelů

krádež válečků
pásových dopravníků

krádež ostatních
objektů

 Z hodnot uvedených v grafu č. 1 není poznat samotné jednání pachatele, čili 

objekty kvůli kterým je páchaná trestní činnost. Vyhotovil jsem proto následující graf 

s rozdělením podle objektů trestné činnosti u 64 krádeží prostých: 

 

 Graf 2  Objekty TČ krádeží prostých na lomech za období let 2005 až 2009 
 

 Z hodnot, které jsou uvedeny v Grafu č. 2 je patrné, že nejčastějším objektem 

trestného činu prosté krádeže jsou kabely (měděné, hliníkové, optické, aj.). Vzniklá škoda 

u prostých krádeží kabelů se vyšplhala do výše 2 807 000 Kč.  

 Druhým nejčastějším objektem jsou válečky pásových dopravníků. Na jejich 

odcizení došlo ke škodě celkem 475 000 Kč.  

 Do kategorie krádeže ostatních objektů patří např. kolejnice, železné armatury, 

barevné kovy, ale i transformátory, závaží z nákladní váhy, trolejový sloup nebo dokonce 

osobní automobil Nissan Patrol. Škoda zde dohromady vznikla ve výši 1 421 000 Kč. 

 

 Dále jsem vyhotovil graf s rozdělením podle objektů trestné činnosti u 24 krádeží 

vloupáním. U vloupání se rozumí krádež s překonáním pachatelem určité překážky 

(např. zámek, okno, plot aj.). Zde se jedná zejména o objekty jako jsou správní budovy, 

skladiště, šatní skříně atd., kde pachatel nejčastěji odcizil výpočetní techniku, fotoaparát, 

finanční hotovost aj., nebo krádeže nafty z nádrží motorových a kolejových vozidel.  
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Objekty TČ krádeží vloupáním     
 na lomech za období let 2005 až 2009

19

5

vloupání do objektů

vloupání do naftových
nádrží

 Graf 3  Objekty TČ krádeží vloupáním na lomech za období let 2005 až 2009 
  

 U krádeží vloupáním do objektů došlo ke škodě ve výši 659 000 Kč a u krádeží 

nafty z nádrží motorových nebo kolejových vozidel došlo ke škodě ve výši 45 200 Kč. 

  

 V tabulce č. 3 jsem z celkového nápadu majetkových trestných činů (viz. tabulka 

č. 2) vyčlenil trestné činy objasněné, tzn. kdy se podařilo PČR vypátrat konkrétního 

pachatele a zahájit s ním úkony trestní řízení a trestné činy neobjasněné, kde se doposud 

nepodařilo zjistit konkrétního pachatele.  

 

Objasněnost 
majetkových TČ 

rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

Nápad TČ 19 18 39 16 10 

 Objasněné TČ 5 6 10 5 3 

Neobjasněné TČ 14 12 19 9 7 

Objasněnost v % 26,32 33,33 25,64 31,25 30,00 

Tab. 3  Objasněnost majetkových trestných činů na lomech, za období od r. 2005 do r. 2009 
 
 Je-li známý pachatel trestné činnosti, je s ním zahájeno trestní stíhání. Bohužel 

ve dvou třetinách případů se jedná o neznámého pachatele, nedochází zde k zahájení 

trestního stíhání, neboť v těchto případech chybí svědci události, pachatel po sobě 
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nezanechal v místě spáchání žádnou markantní stopu a v celé věci musí PČR začít úplně 

od nuly. Takové činy objasnit je velice náročné. 

 
 Do tabulky č. 4 jsem uvedl celkovou výši škod v určitém roce, které vznikly 

páchanou majetkovou trestní činností. Ze sledovaného období došlo v roce 2007 dokonce 

ke značné škodě ve vyčíslené hodnotě 1 mil. Kč, kde neznámý pachatel ukradl elektrické 

kabely na Lomu Vršany. K nejmenší škodě došlo v roce 2006, kdy pan M. G. ukradl 

kovovou armaturu v částce 160 Kč na Lomu ČSA. Jelikož M. G. byl za krádež 

v předchozích třech letech již odsouzen nebo potrestán, došlo zde také ke spáchaní TČ. 

 

Škody 
z majetkových 

TČ 

rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

Škoda (Kč) 880.846,- 818.720,- 2.501.600,- 691.400,- 777.700,- 

Tab. 4  Celkové škody z majetkových trestných činů na lomech, za období od r. 2005 do r. 2009 
 
 V tabulce č. 5 jsem porovnal registrovanou majetkovou kriminalitu na území celého 

okresu Most v letech 2008 a 2009, z nichž část tvoří majetková kriminalita páchaná 

na Lomu Vršany a na Lomu ČSA. V tabulce je poznat výrazný rozdíl v nápadu trestných 

činů s porovnáním s celým okresem. Objasněnost majetkových trestných činů v okrese 

Most za období let 2008 a 2009 je velmi podobná. V roce 2009 je dokonce objasněnost  

trestné činnosti v okrese Most vyšší. 

 

Srovnání majetkových TČ 
s okrese Most 

TČ proti majetku 
Rozdíl 

r. 2008 r. 2009 

Nápad TČ  
v okrese Most 2919 2496 - 423 

Z toho nápad TČ  
na lomech 16 10 - 6 

Objasněnost TČ 
v okrese Most 750 667 - 83 

Z toho objasněnost TČ 
na lomech 5 3 - 2 

Objasněnost TČ v %  
okres Most 25,76 26,72  + 0,96 

Objasněnost TČ v % 
lomy 31,25 30,00  - 1,25 

Tab. 5  Srovnání majetkových trestných činů na lomech s územím celého okresu Most za období let 2008 
            a 2009 
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5.2      Analýza trestných činů obecně nebezpečných a trestných činů  

             proti životu a zdraví 
 Jelikož se v evidencích PČR neevidují obecné trestné činy (tj. § 179 a § 180 TZ), 

není prakticky možné dohledat jakoukoliv spisovou dokumentaci v elektronické podobě. 

Vycházel jsem z evidence KSU, která slouží hlavně k pátrání po odcizených věcech 

a pachatelích trestních činů.  

 Provedl jsem tedy analýzu u trestných činů – ublížení na zdraví z nedbalosti  

(tj. § 223 TZ). Za celé sledované období od roku 2005 do roku 2009 s místem spáchání 

ve sledované lokalitě jsou evidovány pouze dva případy, u kterých bohužel došlo k těžkým 

zraněním s následkem smrti. Pro představu jsem vylíčil jeden z těchto dvou případů: 

 Pracovní úraz na Úpravně uhlí v Komořanech, třídírna hnědého uhlí 

na pásovém dopravníku C51: 

 Dne 26. 9. 2006 ve 14:30 byl nalezen spolupracovníkem L. Ch., předákem 

ve třídírně, zaklíněný zaměstnanec L. Z., který visel směrem k vratné stanici na pásovém 

dopravníku tělem a hlavou dolů, obličejem směrem k zemi, s rukama svěšenýma, 

jedna noha směřovala k vratné stanici, druhá noha byla zachycena mezi válcem a spodní 

větví pásu. Společně s dalšími dvěma kolegy L. Ch. vyprostil zaklíněného L. Z., 

kdy se snažili o oživovací pokusy umělým dýcháním z úst do úst a masáží srdce 

do příjezdu RZS. Lékař RZS po dobu nejméně 45 min. prováděl resuscitaci L. Z., 

kdy nakonec konstatoval smrt z přesně nezjištěných příčin, souvisejících se zachycením 

do pásového dopravníku. Dalším šetřením bylo zjištěno, že L. Z. byl v době smrtelného 

pracovního úrazu v místě nehody sám, měl za úkol úklid uhelného prachu na přístupových 

cestách a za chodu pásového dopravníku byl přísný zákaz do tohoto prostoru, který byl 

ohraničen zábradlím a barevným značením, vstupovat. Přestože byl L. Z. opakovaně 

proškolován z bezpečnostních předpisů, toto porušil a v době chodu pásového dopravníku 

vstoupil do zakázaného prostoru, kdy se dostal zatím přesně nezjištěným způsobem 

na spodní část pásového dopravníku a zaklínil se mezi váleček a spodní větev pásu. 

Dne 27. 9. 2006 proběhla v Ústí nad Labem v Masarykově nemocnici soudní pitva 

poškozeného L. Z., kterou bylo zjištěno, že poškozený utrpěl celkové polytrauma 

po zachycení pásového dopravníku a zranění nebylo slučitelné se životem. Poranění jiného 

druhu charakteru neshledáno. 
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ZÁVĚR 

 Analýzou páchané trestné činnosti v důlních provozech a lokalitách v Severočeské 

hnědouhelné pánvi se zaměřením na bývalý okres Most za období let 2005 až 2009 bylo 

zjištěno, že zde došlo nejvíce ke spáchání trestných činů proti majetku. Objasněnost 

majetkových trestných činů se pohybuje přibližně kolem hranice 30%. Celková škoda 

za pětileté období vznikla poškozeným ve výši 5 670 000 Kč.  
 Porovnal jsem hodnoty nápadu a objasněnosti majetkové trestné činnosti na lomech 

z let 2008 a 2009 s hodnotami nápadu a objasněnosti majetkové trestné činnosti v celém 

okrese Most, kde je nápad majetkových trestných činů několikrát násobně vyšší, 

ale objasněnost této trestné činnosti se pohybuje přibližně kolem hranice 26%. 

 Z těchto skutečností vyplývá, že objasnit např. prostou krádež měděných kabelů 

nebo krádež válečků pásových dopravníků, ke kterým dochází ve sledované lokalitě 

nejčastěji, není jednoduché. Vzhledem k rozloze sledovaného území, kde pochopitelně 

kolem  těchto objektů je výskyt osob minimální, se těžce hledají svědci celé události 

a markantní stopy pachatele. Jakmile nejsou svědci, ani stopa po pachateli, není možné mít 

podezřelého. Ve věcech poté probíhá šetření např. u zaměstnanců v místě spáchání, 

v objektech místa spáchání, po okolních sběrnách druhotných surovin nebo v místech,  

kde se zdržují recidivisté podobné majetkové trestné činnosti. 

 Když dojde k nálezu odcizených věcí, je poté složité vzhledem k jejich charakteru 

rozpoznat, zda-li se jedná právě o odcizenou věc. U tohoto problému bych navrhoval 

celkem jednoduché řešení. Například válečky pasových dopravníků orazit na boční stěně 

raznicemi s nějakým symbolem nebo zkratkou závodu, odkud pocházejí. Náklady 

na oražení jsou minimální, seznámení s oraženými válečky provozovatele okolních sběren 

druhotných surovin také prakticky nic nestojí a pro policii bude poté snazší rozpoznat, 

že  se jedná právě o odcizené válečky a provést v místě nalezení další šetření.   

 Konkrétně na lomech společností Vršanské uhelné a. s. a Litvínovské uhelné a. s. 

zabezpečuje fyzickou a elektronickou ochranu objektů soukromá bezpečností agentura 

Dora Security a.s., ale vzhledem k velké rozloze lomů nelze tyto objekty uhlídat 

stoprocentně a mít každý m2 pod dohledem bezpečnostních pracovníků nebo kamer je i pro 

tak velké společnosti ekonomicky náročné.  
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 Asi veškerá společnost poctivých lidí by si přála, aby nikde a nikdy nedocházelo 

k  páchání trestné činnosti. A jestliže k trestné činnosti dojde, aby její objasněnost byla 

efektivní a stoprocentní. Bohužel tohoto “perpetum mobile“ naše společnost nikdy 

nedosáhne. Je zapotřebí si všímat více věcí kolem sebe a i když vím, že někde k trestnému 

činu došlo, nenechat si věc pro sebe, ihned vyrozumět tísňovou telefonní linkou 158 Policii 

České republiky a někdy i s kouskem odvahy učinit taková opatření, aby pachatel trestné 

činnosti byl co nejdříve dopaden. 
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