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ANOTACE 

 V předložené práci je zpracován přehled rozsahu pravomocí a působnost 

jednotlivých dozorujících orgánů v lokalitě lomů ČSA a Vršany. V následujících 

kapitolách je poukázáno na nejčastější formy protiprávních jednání páchaných  

v dané lokalitě, majících za následek bezpečnostní rizika a ekonomické ztráty 

vzniklé těžebním organizacím z důvodu porušení právních předpisů. V závěrečné 

části práce je v souvislosti s vypracovanou analýzou a poznatků z předchozích  

tří let stanovena metodika pro potlačování protiprávního jednání a zajištění 

ochrany dané lokality zejména formou spolupráce dozorujících orgánů.  

  

Klíčová slova: protiprávní jednání, bezpečnostní ochrana, dozorující orgán 

 

SUMMARY 
 In diploma thesis given there is a review of the extent of powers  

and responsibilities of supervising bodies at the area of quarries CSA and Vršany. 

In the chapters following, the author points out the most common forms  

of offenses committed in the area, resulting in security risks and economic 

losses resulting from mining organizations for breach of legislation. In the final part 

of the thesis there is prepared in connection with the analysis and findings  

of the previous three years for methodology for the suppression of unlawful 

conduct and to protect the area given, notably by collaborating supervising 

authorities. 

 

Keywords: infringement, security protection, the enforcement body 
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ÚVOD 

Na Mostecku a Litvínovsku se hornická činnost dotýká nás všech.  

I když obor hornictví od počátku 90. let minulého století zažívá recesi, je stále 

v tomto regionu obživou pro většinu místních i okolních obyvatel, a to již po několik 

generací. V současnosti se zde dobývají ložiska hnědého uhlí, jako jednoho  

z vyhrazených nerostů, povrchovým dobývacím způsobem. Proto velká část 

regionu tvoří průmyslovou neosídlenou oblast.  

V této průmyslové oblasti je vysoká četnost druhů provozů souvisejících 

hlavně s dobýváním ložisek hnědého uhlí. Zde je zapotřebí od správních budov, 

přes samotná energetická, dopravní, technická aj. zařízení zabezpečit plynulý, 

bezpečný provoz a zamezit tím přístup nepovolaným osobám nebo organizacím, 

které mají úmyslný zájem svým protiprávním jednáním způsobit zejména 

majetkové škody těžebním organizacím. Při samotném protiprávním jednání 

v těchto provozech dochází k ohrožení bezpečnosti provozu, v krajních případech 

z toho vyplývající i ohrožení života nebo zdraví pracovníků.  

Snažil jsem se využít všechny dostupné materiály a poznatky k získání 

informací o problematice protiprávních jednání páchaných na lokalitách lomů ČSA 

a Vršany. Vylíčil jsem formy nejčastějšího protiprávního jednání a nejčastější 

bezpečnostní rizika z kriminality, ke kterým dochází v dané lokalitě.   

I přes to, že nejzávažnějším protiprávním jednáním je spáchání trestného 

činu, dochází i k četnému množství spáchání přestupků fyzickými osobami 

a správních deliktů právnickými osobami. Četnými preventivními činnostmi nebo 

opatřeními lze do určité míry dosáhnout ke zmaření úmyslného protiprávního 

jednání pachatele, odhalení pachatele přímo při činu nebo bezprostředně po jeho 

spáchání. Z hlediska prevence zde plní svou hlavní úlohu bezpečnostní agentury 

najatými těžebními organizacemi, ve spolupráci s Policií České republiky.  

Nad úzkou a efektivní spoluprací uvedených dozorujících orgánů se věnuji 

v této diplomové práci s cílem stanovit metodiku pro potlačení protiprávního 

jednání a zajištění bezpečnostní ochrany v dané lokalitě.  
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1 POPIS PŘEDMĚTNÉ LOKALITY 

Sledovaná lokalita lomů ČSA a Vršany leží v okrese Most. Okres Most má 

rozlohu 467,10 km2 s počtem 114 795 obyvatel (údaje platné dle ČSÚ ke dni  

31. 12. 2011). Rozlohou lze okres Most řadit k nejmenším, ale vzhledem  

k průměrné hustotě 246 obyvatel na 1 km2, také k nejlidnatějším regionům,  

nejen v Ústeckém kraji, ale i v celé České republice. V tomto regionu leží celkem  

26 obcí, z nichž přibližně 80 % populace je soustředěna pouze ve městech Most  

a Litvínov. S okresem Most severně hraničí Spolková republika Německo, 

západně okres Chomutov, východně okres Teplice a jižně okres Louny.  

Okres Most můžeme rozdělit podle jeho využití na tři odlišné oblasti: 

- horská 

- pánevní 

- zemědělská 

Horská oblast se rozléhá na severu mosteckého okresu, kterou nám tvoří 

Krušné hory. Krušnohorská oblast je využívána hlavně lesnicky, zemědělsky  

a po rozsáhle revitalizaci krajiny i rekreačně. 

Pánevní oblast je průmyslovou páteří mosteckého okresu, a to hlavně díky 

rozsáhlému dobývání ložisek hnědého uhlí, chemickou výrobou a energetikou. 

Touto oblastí se z hlediska potlačování protiprávního jednání a zajištění 

bezpečnostní ochrany se zabývám dále v diplomové práci.  

Na jihu mosteckého okresu se nachází zemědělská oblast, do které 

vstupuje část Českého středohoří s typickými kopci vulkanického původu.  

Je hodnotná hlavně přírodovědně, esteticky a z hlediska ochrany přírody.  

1.1 Geografie 

Mostecká hnědouhelná pánev se rozléhá pod Krušnými horami a sousedí  

s Českým středohořím. Je situovaná v krušnohorském směru, line se 

v severozápadním směru od Doupovských hor až k Ústí nad Labem. Přibližná 

rozloha je 1400 km2. Jedná se o neproblematičtější českou krajinu.  
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„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 slojí dosahujících mocnosti 25 – 45 m.  

Výchoz uhelné sloje na povrch v současné době vymezuje plochu pánve.“ [10] 

V mostecké hnědouhelné pánvi probíhá soustavná důlní činnost již  

od druhé poloviny 19. století. Zprvu se hnědé uhlí nejčastěji dobývalo hlubinným 

způsobem, bylo postupně založeno mnoho menších hlubinných dolů. Po roce 

1948 se upřednostnila povrchová těžba, která byla prováděna na rozsáhlých 

územích. Původně plochý až pahorkatinný reliéf regionu poznal silných změn. 

Díky těžbě hnědého uhlí zde vznikl nespočet důlních jam, propadlin, zvodnělých 

ploch, výsypek apod.  Mostecká hnědouhelná pánev je tak kvůli těžbě hnědého 

uhlí silně devastovanou krajinou, avšak sanací a rekultivací vydobytých území  

se krajinu daří vrátit zpět do užívání přírodního a veřejného života. Úspěšným 

příkladem rekultivací jsou Kopistská nebo Velebudická výsypka. 

1.2 Historie 

Od první poloviny 19. století, kdy byly zakládány jednotlivé malé hlubinné 

doly, začíná intenzivní těžba hnědého uhlí v mostecké hnědouhelné pánvi.  

Oblast se rychle mění na průmyslovou a mostecký region se v druhé polovině  

19. století stává průmyslový centrem hnědouhelné pánve. To mělo za vliv zvýšení 

počtu obyvatel, vybudování nové infrastruktury, přizpůsobení se ostatních 

průmyslů a služeb.  

Mezi světovými válkami bylo hnědé uhlí důležitou surovinou pro nově 

intenzivní využití elektrické energie a budování nově vzniklé Československé 

republiky.  

Po ukončení 2. světové války byla nutná obnova zničených hnědouhelných 

dolů. Nastaveným totalitním režimem došlo ke znárodnění všech dolů.  

Těžký průmysl byl nově vzniklou prioritou mostecké hnědouhelné pánve a jemu 

byl podřízen budovatelský, hospodářský a sociologický rozvoj oblasti.  

Postupně se přecházelo ke změně způsobu dobývání hnědého uhlí,  
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a to z hlubinného dobývání na povrchové. Kvůli velkému záboru území muselo 

těžbě hnědého uhlí ustoupit téměř 30 obcí, jako náhradou byla budována nová 

sídliště převážně v novém Mostě, ale i v Litvínově a Janově.  

Ke konci 80. let a počátkem 90. let minulého století se hnědé uhlí těžilo 

v pěti povrchových lomech a ve dvou hlubinných dolech. Od 1. 11. 1993 byla 

založena těžební akciová společnost MUS a.s., která vznikla sloučením 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 společnost Důl Kohinoor a.s. těžila hnědé uhlí  

ve stejnojmenném hlubinném dole. 

1.3 Současnost  

Ode dne 1. 1. 2008, v mostecké hnědouhelné pánvi je jediná těžební 

organizace Czech Coal Group, která se štěpí na dvě dceřiné akciové společnosti, 

tj. Vršanská uhelná a.s. a Litvínovská uhelná a.s. 

1.3.1 Vršanská uhelná a. s. 

Hlavním zaměřením Vršanské uhelné a. s. je dobývání hnědého uhlí 

povrchovým způsobem na lomu Vršany – Jan Šverma (katastrální 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 
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za rok. Z průměrné roční těžby se zde odhaduje ukončení těžební činnosti v roce 

2058.“ [1] 

1.3.2 Litvínovská uhelná a. s. 

Hlavním zaměřením Litvínovské uhelné a. s. je dobývání hnědého uhlí 

povrchovým způsobem na lomu ČSA (také katastrální území měst Mostu, 

Litvínova 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. 

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.“ [1] 
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2 PŮSOBNOST DOZORUJÍCÍCH ORGÁNŮ 

Na úvod této kapitoly jsem se rozhodl pro určitou přehlednost rozlišit 

působnosti jednotlivých dozorujících orgánů podle činností, které vykonávají  

pro potlačování protiprávního jednání v předmětné lokalitě, a to na činnosti 

preventivní a procesní.  

Mezi preventivní činnosti řadíme hlídání majetku těžebních organizací, 

zamezení vstupu do dobývacích prostorů nepovolaným osobám, kontrolu 

podezřelých osob, vozidel, materiálu uvnitř nebo v bezprostřední blízkosti lomů, 

apod. V první řadě si těžební organizace vzhledem k velké rozloze území 

jednotlivých lomů najímají soukromé bezpečnostní agentury na základě smluvních 

vztahů. Uvedené preventivní činnosti může provádět i orgán PČR, který mimo jiné 

plní hlavně činnosti procesní.  

Pod procesními činnostmi si představuji úkony vynaložené na prověřování 

a dokazování konkrétních jednání pachatelů, ze kterých je zřejmé, že jsou 

v rozporu s platnými právními předpisy. Na protiprávní jednání může upozornit 

oznamovatel, nebo bylo vyhledáno preventivní činností. Jelikož protiprávní jednání 

pachatele může mít podle skutkových podstat znaky přestupku nebo trestného 

činu, rozlišujeme procesní činnosti na přestupkové a trestní řízení. 

Přestupkové řízení nastává v případě podezření ze spáchání přestupku 

fyzickou osobou nebo jiného správního deliktu právnickou osobou, tj. od příjmu 

oznámení, prověřovací procesní úkony a následně, pokud ve věci není orgán PČR 

příslušný vydat konečné rozhodnutí, oznámení věci státním orgánům veřejné 

správy dle místní nebo věcné příslušnosti (tj. obce s rozšířenou působností, OBÚ).  

Jelikož je PČR jako policejní orgán i orgánem činným v trestním řízení, 

souvisí s tímto i jeho další procesní činnost – trestní řízení, které nastává  

od příjmu podání trestního oznámení, přes prověřovací, či vyšetřovací procesní 

úkony před zahájením trestního stíhání a pokud nevyplynou najevo skutečnosti,  

že se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu, zahájí se trestní stíhání 

a to vše pod dozorem příslušného státního zástupce. Uzná-li policejní orgán 

vyšetřování za skončené a jeho výsledky postačující, předkládá policejní orgán 
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věc státnímu zástupci na podání obžaloby. Neshledá-li státní zástupce ve věci 

žádné jiné okolnosti mající vliv na přerušení nebo dokonce zastavení trestního 

stíhání, ve věci nastává řízení před soudem a to na podkladě obžaloby podané 

státním zástupcem. 

2.1 Působnost soukromých bezpečnostních agentur 

Na lomech těžební organizace skupiny Czech Coal Group je v rámci 

dlouhodobých smluvních vztahů najatá touto organizací bezpečnostní agentura 

Dora Security a. s., konkrétně již od 1. 3. 1996. Tato bezpečnostní agentura 

zajišťuje široké spektrum bezpečnostních služeb, mezi které patří fyzická ostraha 

objektů, elektronická ostraha objektů, specializované bezpečnostní služby 

a bezpečnostní poradenství. 

Fyzická ostraha objektů logicky tvoří nejobjemnější činnosti bezpečnostní 

agentury DS, mezi které zahrnujeme střežení vstupů do lomů, provádění 

vstupních a výstupních kontrol osob a materiálů, fyzickou obchůzkovou činnost 

určeného prostoru, obsluhu kamerového systému, řešení krizových situací  

ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem. 

Bezpečnostní agentura DS provozuje stejně jako PČR nebo obecní policie 

i elektronické ostrahy objektů, tj. pulty centralizované ochrany se speciálně 

proškolenými zásahovými jednotkami. Cílem PCO je zvýšení bezpečnosti 

a ochrany střežených objektů. Dojde-li k narušení bezpečnosti a ochrany 

střežených objektů, vyjíždí na signál v co nejkratší možné době zásahové 

jednotky, které mají na místě činu v první řadě za úkol ověřit signalizovaný 

poplach, minimalizovat riziko škod, popř. zjistit okolnosti narušení bezpečnostní 

ochrany objektu. 

Mezi specializované bezpečnostní služby patří např. zpracování 

bezpečnostních analýz, bezpečnostních rizik, návrh bezpečnostních projektů 

s maximálním cílem eliminace těchto rizik, dále spolupráce při šetření 

organizované kriminality v průmyslových objektech a to za použití skrytých 

elektronických prostředků. 
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Se specializovanými bezpečnostními službami úzce souvisí i bezpečnostní 

poradenství, kde při zpracovávání bezpečnostních analýz se zohledňuje 

charakteristika rizikové oblasti, vyhodnocení hrozících nebezpečí, stav 

instalovaných zabezpečovacích zařízení, návrh dalších bezpečnostních řešení.  

Výše uvedené preventivní činnosti bezpečnostní agentura DS realizuje 

v plném rozsahu na obou lomech v předmětné lokalitě, kde vzhledem ke složitosti 

provozu, své velké rozloze a vysokému počtu zaměstnanců je kladen značný 

důraz na zajištění ochrany a bezpečnosti.  

2.2 Působnost orgánů činných v trestním řízení 

Orgány činnými v trestním řízení se podle ustanovení § 12 zákona 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), dle pozdějších předpisů 

(dále jen „trestní řád“) rozumí soud, státní zástupce a policejní orgán.  

2.2.1 Působnost orgánů PČR 

PČR je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor působící zpravidla na území 

České republiky, který slouží veřejnosti. PČR je přímo podřízena Ministerstvu 

vnitra, které vytváří podmínky pro plnění úkolů policie. Policejní prezident 

odpovídá za činnost policie ministrovi vnitra.  

Zákonným úkolem PČR je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný 

pořádek, předcházení trestné činnosti, plnění úkolů podle trestního řádu a dalších 

úkolů na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo 

použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, 

které jsou součástí právního řádu. 

PČR 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 PČR je zřízeno celkem 14 krajských ředitelství, kde v každém krajském 

městě České republiky je sídlo krajského ředitelství policie. Mostecký okres spadá 
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pod Ústecký kraj, kde právě v krajském městě Ústí nad Labem je sídlo Krajského 

ředitelství policie Ústeckého kraje. To je přímo nadřazeno sedmi Územním 

odborům, kde každý Územní odbor má své sídlo v jednotlivých okresních městech 

v Ústeckém kraji. Součástí každého Územního odboru je operační  středisko, 

které zajišťuje koordinovaný výkon služby jednotlivých složek,  řízení všech akcí 

na teritoriu, přijímá oznámení občanů na linku tísňového volání 158, realizuje 

spojení mezi jednotlivými  útvary. Územní odbor Most se rozděluje na útvary 

policie uniformované a neuniformované (tzv. „kriminální policie“).  

Mezi útvary uniformované policie ÚO Most patří:  

- Obvodní oddělení Most, 

- Obvodní oddělení Most – Zahradní, 

- Obvodní oddělení Litvínov + Policejní stanice Lom a Meziboří, 

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

- Obvodní oddělení Obrnice, 

- Oddělení hlídkové služby Most, 

- Oddělení hlídkové služby Litvínov, 

- Dopravní inspektorát.  

Obvodní oddělení zajišťují  základní službu v územních obvodech, nejširší 

měrou se podílejí na kontaktu s občany - oznamovateli, šetří trestné činy (s trestní 

sazbou do tří let) a přestupky, ke kterým na území jejich obvodu došlo a zajišťují 

veřejný pořádek. Řídí rovněž činnost policejních stanic, zřízených 

přímo v jednotlivých územních částech. Oddělení hlídkové služby mají  

za úkol dohlížet na veřejný pořádek a vést boj s pouliční kriminalitou.  

Dopravní inspektorát zajišťuje dohled nad bezpečností a plynulostí silničního 

provozu, případně jeho řízení, dále šetří dopravní nehody, kontroluje stav 

dopravního značení a sjízdnost pozemních komunikací. 

Mezi útvary neuniformované policie ÚO Most patří: 

- 1. oddělení obecné kriminality, 

- 2. oddělení obecné kriminality, 

- oddělení hospodářské kriminality, 

- oddělení kriminalistické techniky.  
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Oddělení obecné kriminality se zabývá především vyšetřováním  závažných 

a sériově páchaných  trestných činů v oblasti kriminality násilné,  majetkové, 

mravnostní, toxikomanie, extrémismu, kriminalitou páchanou mládeží 

a na mládeži, vede speciální evidence, garantuje ohledání míst trestné činnosti 

kriminalistickým technikem, případně  psovodem, a zajišťuje řadu dalších činností. 

Oddělení hospodářské kriminality vyšetřuje trestné činy hospodářského, případně 

souvisejícího majetkového charakteru. Jedná se příkladně o zpronevěry, podvody, 

krácení daní, porušování autorských práv a řadu dalších trestných činů.  

 
 

Obr. 1:  Teritoria jednotlivých útvarů OOP ÚO Most. 

 

OOP Most 50,7 km2 

OOP Most - Zahradní 8,9 km2 

OOP Litvínov 68,2 km2 

OOP Litvínov - Hamr 182,4 km2 

OOP Obrnice 156,9 km2 

 
Tab. 1:  Rozloha teritorií OOP ÚO Most.  
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V předmětné lokalitě mají z uniformované policie místní příslušnost OOP 

Obrnice (lom Vršany) a OOP Litvínov – Hamr (lom ČSA). Na obou lomech mají 

také místní příslušnost všechny útvary neuniformované policie ÚO Most.  

2.2.2 Působnost státního zastupitelství 

Ústředním orgánem pro státní zastupitelství je Ministerstvo spravedlnosti. 

Hlavním důvodem zřízení státního zastupitelství je zastupování státu při ochraně 

veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem do působnosti státního 

zastupitelství.  Podle zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 

pozdějších předpisů je státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem 

stanoveným zákonem: 

- orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly vyplývající  

z trestního řádu,  

- vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se 

vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, ochranná  

nebo ústavní výchova, a v jiných místech, kde je podle zákonného 

oprávnění omezována osobní svoboda,  

- působí v jiném než trestním řízení, 

- vykonává další úkoly, stanoví-li tak zvláštní zákon. 

Soustavu státního zastupitelství tvoří Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní 

státní zastupitelství, krajská státní zastupitelství a okresní státní zastupitelství. 

Okresní státní zastupitelství v Mostě je jako prvostupňový orgán určen pro území 

okresu Most. Odvolacím orgánem Okresního státního zastupitelství je Krajské 

státní zastupitelství v Ústí nad Labem. 

2.2.3 Působnost soudu 

Soudnictví v České republice vykonávají nezávislé soudy. Ústředním 

orgánem pro soudy je Ministerstvo spravedlnosti. Soudy projednávají a rozhodují 

trestní věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o trestním řízení, projednávají 

a rozhodují spory a jiné věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů 

o občanském soudním řízení, rozhodují v dalších případech stanovených 

zákonem nebo mezinárodní smlouvou. 



Lukáš Polan : Návrh metodiky pro zajištění ochrany lokality lomů ČSA a Vršany 
 

2013                                                                                                                       19 

Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, 

krajské soudy a okresní soudy. Okresní soud v Mostě je určen pro území okresu 

Most jako soud prvostupňový pro agendy určené trestním řádem a občanským 

soudním řádem. Odvolacím soudem okresního soudu v Mostě je Krajský soud 

v Ústí nad Labem.  

2.3 Působnost správních orgánů 

2.3.1 Působnost obcí s rozšířenou působností 

Mostecko je rozděleno na dva správní obvody dle obcí s rozšířenou 

působností, a to na správní obvod města Mostu a města Litvínova. 

Most má postavení statutárního města. Statutární město Most  

je samostatně spravováno zastupitelstvem, dalšími orgány jsou rada města, 

primátor a náměstci primátora, magistrát a zvláštní orgány města.  

Litvínov má statut města, které je samostatně spravováno zastupitelstvem 

města Litvínov, dalšími orgány jsou rada města, starosta a místostarostové a také 

zvláštní orgány města.  

Obě města jsou obce s rozšířenou působností, proto mimo jiné povinnosti 

vykonávají státní správu v oblasti přenesené působnosti, vyjma věcí patřících  

do působnosti jiného orgánu města. Konkrétně městské odbory správních 

činností, zajišťují výkon státní správy v rozsahu stanoveným zákonem  

č. 200/1900 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

o přestupcích“) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“) a dalších zákonů.  

Mezi správní obvody obcí Mostecka patří Bečov, Bělušice, Braňany, 

Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Most, Obrnice, Patokryje, 

Polerady, Skršín, Volevčice, Želenice. Z předmětného území spadá do správního 

obvodu Magistrátu města Mostu lom Vršany – Jan Šverma. 

Mezi správní obvody obcí na Litvínovsku patří Brandov, Český Jiřetín, Hora 

Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Klíny, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské 
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Radčice, Meziboří, Nová Ves v Horách. Z předmětného území spadá do správního 

obvodu Města Litvínova lom ČSA.  

Odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaných Magistrátem města Mostu 

i Městem Litvínov je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor správních činností. 

2.3.2 Působnost orgánů státní báňské správy 

Státní báňská správa se skládá z Českého báňského úřadu v Praze,  

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

báňských úřadů, které mají sídla v Kladně, Plzni, Sokolově, Trutnově, Brně, 

Mostě, Ostravě a Liberci. OBÚ v Mostě je přímo podřízen ČBÚ v Praze. 

Působnost OBÚ v  Mostě je stanovena pro území Ústeckého kraje. V Ústeckém 

kraji povrchově dobývají ložiska hnědého uhlí tyto těžební organizace: 

- Vršanská uhelná a. s., která spadá pod skupinu Czech Coal Group 

a provádí na Mostecku hornickou činnost na lomu Vršany – Jan Šverma.  

- Litvínovská uhelná a. s., která stejně jako Vršanská uhelná a.s. spadá  

pod skupinu Czech Coal Group a provádí na Mostecku hornickou činnost 

na lomu ČSA. 

- Severočeské doly a. s. – tato společnost provádí hornickou činnost  

na Chomutovsku v lomu Nástup Tušimice a na Teplicku v lomu Bílina. 

Působnost Státní báňské správy je konkrétně uvedena v ustanovení 

§ 39 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hornické činnosti“). 

Ve výše uvedených lomech na Mostecku vykonává OBÚ v Mostě, jako orgán 

státní báňské správy, vrchní dozor nad dodržováním: 

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

zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horního zákona“),  

- zákona o hornické činnosti, 

- 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, 
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- bezpečnosti provozu, 

- bezpečnost 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. 

Vrchní dozor se však 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 zákona o hornické činnosti: 

- 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. 

OBÚ má oprávnění pro účely správního řízení získávat bezplatně údaje 

z katastru nemovitostí, včetně údajů poskytovaných na technickém nosiči dat 

a prostřednictvím dálkového přístupu pomocí počítačové sítě.  

Plnění úkolů vrchního dozoru a činnosti ČBÚ jsou uvedeny v ustanovení 

§ 40 zákona o hornické činnosti. Stejně tak plnění povinností při výkonu vrchního 

dozoru OBÚ a jeho činnosti jsou uvedeny v následujícím ustanovení 

§ 41 uvedeného zákona. Oprávnění báňských inspektorů, jak ústředních,  

tak obvodních, jsou uvedeny v ustanovení § 42 uvedeného zákona.  
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OBÚ v Mostě zejména provádí kontrolní a inspekční činnost, dozor nad 

povolenými odchylkami bezpečnosti práce, legislativní činnosti, řeší úrazovost, 

mimořádné události, stížnosti (podněty) a v neposlední řadě uplatňuje sankční 

pravomoc. Veškerá kontrolní činnost obvodního báňského inspektora podléhá 

evidenci do měsíčních záznamů, které jsou odesílány na ČBÚ. Přehled veškeré 

činnosti OBÚ je pravidelně zveřejňován v Hornických ročenkách. 

Odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaných OBÚ v Mostě je ČBÚ  

v Praze.  
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3 FORMY NEJČASTĚJŠÍCH PROTIPRÁVNÍCH 
 JEDNÁNÍ PÁCHANÝCH V DANÉ LOKALITĚ 

 Právní předpisy nám stanoví nejen práva, ale i odpovídající povinnosti,  

které jsme povinni odpovědně dodržovat a v případě jejich porušení, strpět 

následky stanovené příslušným právem. 

 Právní odpovědnost dělíme na odpovědnost subjektivní, která je určená 

podle míry zavinění a na odpovědnost objektivní, která je bez ohledu na zavinění. 

3.1 Trestněprávní odpovědnost 

„Trestněprávní odpovědnost je odpovědnost subjektivní za zaviněné 

protiprávní jednání. Nástrojem ochrany proti nejzávažnějším protiprávním 

jednáním je trestní právo.“ [10] 

Spáchání trestného činu je nejzávažnější formou protiprávního jednání. 

Trestním činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný  

a který vykazuje znaky uvedené v § 13 zákona č. 40/2009, trestní zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“). 

Pro spáchání trestního činu musí být splněny určité podmínky.  

První z podmínek je, že se musí jednat o čin, který je protiprávní, tzn. v rozporu 

s právním řádem. Druhou z podmínek je, že musí být naplněna skutková podstata 

trestného činu. 

Skutková podstata trestného činu obsahuje znaky uvedené v trestním 

zákoníku, mezi které patří znaky charakterizující objekt trestného činu, objektivní 

stránku trestného činu, subjekt trestného činu, subjektivní stránku trestného činu 

a protiprávnost. Objektem trestného činu rozumíme např. život, zdraví, svobodu, 

důstojnost. Objektivní stránkou trestného činu rozumíme jednání pachatele 

ve vnějším světě, dále následek za porušení zájmu chráněného zákonem 

a příčinný vztah, který musí být mezi jednáním a následkem. Subjektem trestného 

činu rozumíme pachatele, který svým jednáním naplnil všechny znaky trestného 

činu. V tomto smyslu je pachatelem i osoba, kterou podle trestního zákoníku 

kvalifikujeme jako spolupachatele nebo účastníka, a to ve fázi přípravy, pokusu, 
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či dokonaného trestného činu. Subjektivní stránkou trestného činu rozumíme 

zavinění (úmyslné nebo z nedbalosti), dále motiv a účel trestného činu. 

Protiprávností rozumíme jednání pachatele, které je v rozporu s trestním právem, 

neboť pachatel porušuje povinnosti stanovenou v trestním zákoníku.  

Není-li některý z těchto uvedených znaků skutkové podstaty trestného činu 

naplněn, nejedná se o trestný čin. 

Trestné činy trestní zákoník rozlišuje na: 

- přečiny, tj. všechny nedbalostní trestné činy a úmyslné trestné činy, na něž 

se dle trestního zákoníku stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby do 5-ti let, 

- zločiny, tj. všechny ostatní trestné činy, které nejsou přečinem, 

- zvlášť závažné zločiny, tj. úmyslné trestné činy, na něž se dle trestního 

zákoníku stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 10 let 

a více. 

Dle ustanovení § 52 trestního zákoníku může soud za spáchané trestné 

činy uložit následující vybrané tresty: odnětí svobody (nepodmíněný, podmíněný, 

podmíněný s dohledem), domácí vězení, obecné prospěšné práce, propadnutí 

majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz 

činnosti. 

Dále ustanovení § 138 odst. 1 trestního zákoníku vymezuje pojem škody 

způsobené trestným činem a zejména u trestných činů proti majetku má zásadní 

důraz pro jejich odlišení od korespondujících přestupků a rozhodnutí pro použití 

vyšší trestní sazby.  

Pojem škody Minimální částka v Kč 

Škoda nikoli nepatrná 5 000,- 

Škoda nikoli malá 25 000,- 

Větší škoda 50 000,- 

Značná škoda 500 000,- 

Škoda velkého rozsahu 5 000 000,- 
 

Tab. 2: Škody dle ustanovení § 138/1 trestního zákoníku. 
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Jsou-li za spáchané jednání podezřelého splněny podmínky pro zkrácené 

přípravné řízení (viz. ustanovení § 179a trestního řádu), věc podezření  

ze spáchání trestného činu řeší v předmětné lokalitě OOP PČR uvedená  

v kapitole 3.2.1 diplomové práce. V ostatních případech, kdy je pachatel trestného 

činu znám, nebo byla-li způsobena značná škoda, věc trestného činu prověřuje 

příslušný útvar kriminální policie. Není však výjimkou, že i přes prvotní podezření 

ze spáchání trestného činu se po následném prověřování skutečností zjistí,  

že nejde o trestný čin. V těchto případech se postupuje podle ustanovení § 159a 

odst. 1 písm. a) trestního řádu a věc se odevzdá příslušnému správnímu orgánu 

k projednání přestupku nebo jiného správního deliktu. 

Dle provedené analýzy páchaného protiprávního jednání v předmětné 

lokalitě za období let 2010 až 2012, dochází nejčastěji k trestným činům,  

jejichž skutkové podstaty jsou popsány v následujících kapitolách. 

3.1.1 Trestné činy proti životu a zdraví 

§ 143 trestního zákoníku - Usmrcení z nedbalosti 

(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody 

až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let 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) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně 

životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo 

hygienické zákony. 

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

způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob. 
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§ 148 trestního zákoníku - Ublížení na zdraví z nedbalosti 

(1) 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. 

(2) Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob proto, 

že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti 

práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody 

až na tři léta. 

3.1.2 Trestné činy proti majetku 

§ 205 trestního zákoníku - Krádež 

(1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a  

a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv 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) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena 

evakuace osob, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za čin uvedený 

v odstavci 1 v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán 

odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 

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

pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

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

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
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b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, 

za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví 

lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, 

nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného 

činu vlastizrady, teroristického útoku nebo teroru. 

(6) Příprava je trestná. 

 

§ 228 trestního zákoníku - Poškození cizí věci 

(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak 

na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody  

až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje 

či popíše barvou nebo jinou látkou. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce  

nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti, 

b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, 

příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání 

nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, 

c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního 

předpisu, nebo 

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, 

způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 
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3.2 Správněprávní odpovědnost 

Další formou protiprávního jednání je spáchání přestupku fyzickou osobou, 

správního deliktu právnickou osobou. Správní orgány o vině a trestu rozhodují 

v oblasti správního práva. Správní právo trestní je relativní samostatnou částí 

správního práva, které zahrnuje odpovědnost za správní delikty, přestupky. 

Jedním z hlavních představitelů správního práva je zákon o přestupcích,  

ve kterém je přestupek definován jako zaviněné jednání, které porušuje  

nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto 

nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních 

právních předpisů anebo o trestný čin. Postup správních orgánů při projednávání 

správních deliktů je upraven správním řádem. „Správní orgány mají zákonem 

vymezenou pravomoc a působnost, což znamenaná, že povinnost stanovenou  

pro ně zákonem o přestupcích plní rozdílně“ [5]. Sankcí je napomenutí, pokuta, 

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

blokovém řízení a v příkazním řízení. 

Dle provedené analýzy páchaného protiprávního jednání v předmětné 

lokalitě za období let 2010 až 2012, dochází nejčastěji přestupkům, jejichž 

skutkové podstaty jsou popsány v následujících kapitolách diplomové práce.  

3.2.1 Přestupky na úseku ochrany a využití nerostného bohatství 

§ 39 zákona o přestupcích – 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, 
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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. 

„Od 30. 1. 2008 projednává porušení ustanovení § 39 výše uvedeného 

zákona ve správním řízení příslušný orgán obce s rozšířenou působností, kdežto 

před tímto datem jej projednávaly orgány státní báňské správy.“ [14] 

3.2.2 Přestupky proti majetku 

§ 50 zákona o přestupcích – 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. 

3.3 Občanskoprávní odpovědnost 

„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.“ [10] 

Rozlišujeme dva druhy občanskoprávní odpovědnosti, a to odpovědnost 

za škodu (na věcech, zdraví, občanské cti) a odpovědnost za vady,  

např. za prodané věci. Pro plnění občanskoprávních odpovědností je hlavním 

nástrojem zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.4 Analýza protiprávního jednání v předmětné lokalitě 

Provést analýzu veškerého protiprávního jednání v předmětné lokalitě 

je obtížné, jelikož statistiky PČR evidují pouze nahlášené protiprávní jednání 

oznamovatelem. Ve skutečnosti je většina skutků nezjištěna, nenahlášena a tudíž 

nemohou být ani vyšetřována. V současnosti bohužel stále platí, že PČR  

se o protiprávních jednáních dozvídá pouze v případech, pokud protiprávní 

jednání sama vyhledá, anebo až po vzniku škody, či újmě na právech 

poškozeného. Právě na poškozeném záleží, jestli tuto skutečnost nahlásí, 

či nikoliv.  

Analýzu protiprávního jednání jsem provedl za období předchozích tří let 

(tj. 2010 až 2012) a zdrojem dat mi byly příslušné evidence PČR.  

3.4.1 Analýza trestných činů proti životu a zdraví 

Ve sledovaném období došlo v předmětné lokalitě ke spáchání dvou 

trestných činů proti životu a zdraví. V obou případech byla hlavní příčinou 

nedbalost, nikoliv úmysl. Bohužel u prvního případu došlo k těžkým zraněním 

s následkem smrti, u druhého případu došlo k ublížení na zdraví. Pro představu 

uvádím první z těchto dvou případů: 

Na lomu Vršany dne 15. 7. 2011 v 5:45 hod. pachatel pan P. L., aniž by se 

řádně přesvědčil, odhodil z výložníku kolesového rypadla typu KU 800.11/K84 

po vyproštění mezi bočnicí výložníku a dopravním pasem zaklíněný kus zeminy 

na pojezdovou pláň u skrývkového řezu, který zasáhl do hlavy poškozeného pana 

M. P., a to z výšky cca 10-ti metrů, zrovna ve chvíli, kdy bez řádně nasazené přilby 

procházel pod tímto výložníkem. U poškozeného došlo k těžkému zranění hlavy, 

na jehož následky dne 20. 7. 2011 ve 12:30 hod. podlehl. Věc spáchání trestného 

činu pachatelem byla kvalifikována podle ustanovení § 143 odst. 1, 2 trestního 

zákoníku a v souladu s trestním řádem bylo zahájeno trestní stíhání  

proti pachateli. Okresní soud v Mostě nakonec stíhání proti pachateli pro usmrcení  

z nedbalosti podmíněně zastavil. „Největší trest si ponese obžalovaný sám  

ve svém svědomí - uvedl soudce Pavel Plch.“ [9] 
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3.4.2 Analýza trestných činů proti majetku  

V kapitole 4.1.2 diplomové práce jsem popsal skutkové podstaty trestných 

činů proti majetku. Pro přehlednost jsem nejčastěji páchané majetkové trestné 

činy v předmětné lokalitě znázornil v následujících tabulkách a grafech.  

Tabulka č. 3 vyjadřuje nejčastější skutkové podstaty majetkových trestných 

činů: 

- krádeží způsobená škoda nikoliv nepatrná - § 205/1a) TZ, 

- krádež vloupáním - § 205/1b) TZ, 

- krádeží způsobená větší škoda - § 205/3 TZ, 

- poškození cizí věci a způsobení tak škody nikoliv nepatrné - § 228/1 TZ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tab. 3: Nápad majetkových trestných činů v předmětné lokalitě. 

Součtem všech uvedených skutkových podstat trestných činů jsem dostal 

tzv. “nápad majetkových trestných činů“ za každý sledovaný rok. Celkový nápad 

majetkových trestných činů za tři sledované roky je tedy 47.  

Dále jsem z celkového nápadu majetkových trestných činů uvedených  

v předchozí tabulce vyčlenil trestné činy na objasněné a neobjasněné. Objasněné 

jsou takové trestné činy, kdy se podařilo PČR vypátrat konkrétního pachatele  

a zahájit s ním úkony v trestním řízení, kdežto u neobjasněných trestných činů  

se doposud pachatele nepodařilo zjistit.  

 

 

 

rok Majetkové 
TČ 2010 2011 2012 

§ 205/1a) 1 5 14 

§ 205/1b) 1 4 4 

§ 205/3 2 6 5 

§ 228/1 2 1 1 

Nápad TČ 6 16 25 
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rok Objasněnost 
majetkových TČ 2010 2011 2012 

Nápad TČ 6 16 25 

 Objasněné TČ 0 1 2 

Neobjasněné TČ 6 15 23 

Objasněnost v % 0 6,25 8 
 

Tab. 4: Objasněnost majetkových trestných činů v předmětné lokalitě. 

 

Z předchozí tabulky je zřejmé, jak je objasněnost majetkových trestných 

činů v předmětné lokalitě mizivá. Bohužel u drtivých případů se jedná 

o neznámého pachatele, nedochází zde k zahájení trestního stíhání,  

neboť v těchto případech chybí svědci události, pachatel po sobě nezanechal  

na místě spáchání trestného činu žádnou upotřebitelnou stopu a od počátku 

vyšetřování nemá PČR žádný poznatek, žádné vodítko, či nejlépe důkaz,  

díky kterému se snadněji určuje směr vyšetřování. Objasnit takové trestné činy  

je velice náročné, bohužel někdy až nereálné. 

Objektem krádeží nebo poškození cizí věci, kvůli kterým je páchaná trestná 

činnost, jsou v největší míře napájecí nebo datové kabely, pohonné hmoty (nafta), 

válečky důlní pasové dopravy, ale dokonce i měděné troleje, kolejové součásti, 

akustické zabezpečovací snímače nebo dokonce v jednom případě i geodetický 

zaměřovací hranol. Pachatelé se nejčastěji vloupali do skladů, trafostanic, nádrží 

pracovních strojů, nádrží motorových nebo kolejových vozidel, nebo i do šatních 

skříněk zaměstnanců. Údaje jsou taktéž z příslušných evidencí PČR. 

V následující tabulce uvádím celkovou výši vzniklých škod za určitý rok, 

které vznikly poškozeným subjektům díky páchané majetkové trestné činnosti. 

K největší škodě došlo v roce 2010, kdy neznámý pachatel ukradl ze skladů lomu 

ČSA v Komořanech měděné napájecí kabely a měděné propojky v celkové 

hodnotě 720.970,- Kč. Avšak ve sledovaném období je to jediná značná škoda, 

která vznikla poškozeným subjektům v předmětné lokalitě.  
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rok Škody 
z majetkových 

TČ 2010 2011 2012 

Škoda v Kč 1.656.090,- 1.591.139,- 666.584,- 

 
Tab. 5:  Celkové škody z majetkových trestných činů v předmětné lokalitě. 

3.4.3 Analýza přestupků na úseku ochrany a využití nerostného bohatství 

 
Obr. 2:  Odstavené rypadlo KU 800 obsazené organizací Greenpeace s transparentem [12]. 

 

 Statistiky PČR evidují jeden případ, který je i mediálně známý, a to ze dne 

28. 11. 2011, kdy vnikla skupina 18-ti osob organizace Greenpeace do důlního 

prostoru lomu ČSA v Komořanech, kde poté 6 osob vylezlo na odstavené 

kolesové rypadlo typu KU 800, na kterém byla prováděna pravidelná údržba.  

Na rypadle se osoby snažili rozvinout protestní transparenty. Po příjezdu PČR  

na místo činu byly osoby několikrát vyzvány k opuštění rypadla i samotného 

důlního prostoru, na výzvy však nereagovali. Při zajištění uvedených 6-ti osob, 

bylo zjištěno, že se jednalo o 3 občany České republiky, 1 občana Slovenska, 

1 občana Maďarska a 1 občana Rakouska. Jednání všech přítomných osob bylo 

mimo neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, kvalifikováno 
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jako přestupek dle ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích a věc 

podezření ze spáchání uvedených přestupků byla oznámena k místně 

příslušnému správnímu orgánu Městského úřadu v Litvínově k zahájení správního 

řízení s uvedenými osobami.  

 
Obr. 3: Příslušníci PČR a DS a.s. na místě odstaveného rypadla KU 800 obsazeného organizací 
 Greenpeace [12]. 

3.4.4 Analýza přestupků proti majetku 

Stejným způsobem jako u analýzy majetkových trestných činů v kapitole 

4.4.2 diplomové práce jsem provedl v následující tabulce znázornění nápadu 

majetkových přestupků a jejich objasněnost ve sledovaném období v předmětné 

lokalitě. V drtivé většině zde dochází ze strany pachatele k naplnění skutkové 

podstaty přestupku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, 

tj. úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, kde způsobená škoda 

je nepatrná, tedy do 5.000,- Kč. Při stanovení výše škody se vychází z aktuální 

prodejní ceny věci, která je předmětem krádeže. Avšak nejde-li výši škody zjistit, 

vychází se z účelně vynaložených nákladů na uvedení věci v předešlý stav.  
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rok Objasněnost 
majetkových PŘ 2010 2011 2012 

Nápad PŘ 8 16 27 

 Objasněné PŘ 2 1 3 

Neobjasněné TČ 6 15 24 

Objasněnost v % 25 6,25 11,11 
 

Tab. 6: Objasněnost  majetkových přestupků v předmětné lokalitě. 

Podaří-li se ustanovit pachatele, který se dopustil jednání majícího znaky 

majetkového přestupku, jedná se o objasněný přestupek a lze vůči pachateli 

uplatnit pouze jedinou formu sankce, a to pokutu. Proti přestupci za spáchání výše 

uvedeného jednání může PČR rozhodnout uložením pokuty v blokovém řízení, 

a to do výše 1.000,- Kč. Pokud nelze projednat přestupek uložením pokuty 

v blokovém řízení, PČR sepíše s podezřelým za uvedené jednání Oznámení 

přestupku k místně příslušnému správnímu orgánu, který v nezkráceném řízení 

o přestupku může uložit maximální pokutu ve výši 15.000 Kč.  

Obdobně jako u majetkových trestných činů jsou objektem krádeží 

v největší míře napájecí nebo datové kabely, barevné kovy, kolejové součásti, 

apod. Ukradené věci nejčastěji končí ve sběrnách druhotných surovin v blízkém 

okolí. Údaje jsou taktéž z příslušných evidencí PČR.  

 

3.5 Bezpečnostní rizika 

Jakýmkoliv jednáním osoby v předmětné lokalitě, které není v souladu 

s platnými bezpečnostními předpisy vydaných Státní báňskou správnou, 

organizací, či zaměstnavatelem, vzniká bezpečnostní riziko.  

Při porušení bezpečnostních předpisů ze strany zaměstnanců se zde 

v drtivých případech jedná o selhání lidského faktoru s nedbalostní formou 

zavinění, než-li úmyslnou. Příkladem uvádím havárie při čištění a údržbě 

pasových dopravníků v celém technologickém celku nebo na třídírnách hnědého 

uhlí, havárie při provozu na důlních drahách, nakládce, vykládce apod.  
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Nejzávažnějším následkem porušení bezpečnostních předpisů je pracovní 

úraz. Pracovní úraz rozlišujeme s lehkým zraněním, těžkým zraněním 

a se smrtelným zraněním. Pro rozdíl mezi lehkým a těžkým zraněním není až tak 

důležitá doba léčení (i když jednou z podmínek pro těžký úraz je dle trestního 

zákoníku doba léčení nejméně 7 dní s lékařským ošetřením), ale citelné omezení 

na obvyklém způsobu života. Od tohoto citelného omezení se následně odvíjí i to, 

zda jde o přestupek proti občanskému soužití podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. 

b) zákona o přestupcích, nebo o spáchání některého z trestných činů proti životu 

a zdraví v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 trestního zákoníku.  

U bezpečnostních rizik spojených s páchanou protiprávní činností 

v předmětné lokalitě se ze strany pachatele jedná o zavinění úmyslné. Ve většině 

případů se jedná o majetkovou trestnou činnost (krádeže, poškození cizí věci) 

a s těmito se pachatel dopouští ke spáchání některého z trestných činů obecně 

ohrožujících. Pachatel při krádežích často napadá i sekundární objekt, přičemž 

pachatel neví, že svým jednáním sekundární objekt napadá, ačkoliv by to vědět 

měl a mohl. Příklady objektů těchto majetkových trestných činů jsou popsány 

v kapitole 4.4.2 diplomové práce. Je zřejmé, že odcizením různých provozně 

činných součástí nebo dokonce i zabezpečovacích, napájecích součástí muže mít 

velmi negativní následky na bezpečnost práce i provozu.  

Dojde-li k mimořádné události na důlním provozu (vyjma smrtelných 

zranění, nebo těžkých zranění s cizím zaviněním), je věc v plné kompetenci OBÚ, 

jehož báňští inspektoři na místě mimořádné události provádějí šetření a dojdou-li 

k závěru, že došlo k porušení horního zákona, zákona o hornické činnosti, 

či bezpečnostních předpisů (např. vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti 

prováděné hornickým způsobem na povrchu), a to i v případech při vzniku 

jakýchkoliv škod, pokud je prokazatelné, že došlo pouze k porušení výše 

uvedených zákonů a vyhlášek vydaných Státní báňskou správou, rozhodne OBÚ 

ve věci porušení buď pokutou v blokovém řízení, nebo sankcí ve správním řízení 

v souladu se správním řádem.  
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Pokud dojde k mimořádné události se smrtelným zraněním nebo k těžkému 

zranění, které zavinil někdo jiný než-li zraněná osoba, anebo je zde podezření, 

že došlo ke spáchání trestného činu, nebo porušení jiných platných právních 

předpisů, věc šetří PČR.  

 

3.6 Ekonomické ztráty 

Byť z analýzy protiprávního jednání v předmětné lokalitě uvedené v kapitole 

3.4 diplomové práce je zřejmé, že ve sledovaném období nedošlo k jejímu 

výraznému nápadu, co však ale stojí za povšimnutí jsou vzniklé škody z majetkové 

trestné činnosti uvedené v tab. č. 5. Jenom součtem těchto vzniklých škod 

za sledované období dostaneme částku 3.913.813,- Kč. Je zde nutné podotknout, 

že se jedná o škody vzniklé pouze na odcizeném nebo poškozeném majetku 

těžební organizace, či zaměstnanců. Primárním následkem majetkové trestné 

činnosti jsou vzniklé výše uvedené škody, avšak z pohledu poškozeného 

je většinou primární následek méně závažný, než následek sekundární.  

Tím je například ekonomická ztráta vzniklá na odstávce technického zařízení 

z důvodu jeho prohlídky a opravy po krádeži. S tímto úzce souvisí přerušení 

provozu, či dokonce dobývání a zde při každé započaté hodině odstávky celého 

úseku provozu přichází těžební organizace o značné finanční prostředky.   

Mohu zde uvést praktický příklad při odcizení datového kabelu.  

Datový kabel obsluhuje přenos informací mezi výrobním dispečinkem  

a technologickým celkem – nasazenou technologií (dobývací velkostroj,  

důlní pasová doprava, zakladač). Přenášená data obsahují informace  

o zabezbečení, řízení provozu a hlavně zabezpečují vzájemnou komunikaci. 

Dispečer tak na svém pracovišti přímo sleduje na monitorech stav provozu, 

dokáže reagovat na různé provozní požadavky těžby a provozní překážky. 

Odcizením datového kabelu proto nevznikne pouze škoda na materiálu odcizené 

metráže, ale hlavně nemalé škody při přechodu na záložní datovou komunikaci  

a uvedení vše do původního stavu, včetně ověření správné funkce. K tomu nalézt 

úsek, kde byl datový kabel odcizen, je problematické, zdlouhavé a špatně 

přístupné. 
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4 STANOVENÍ METODIKY PRO POTLAČOVÁNÍ 
 PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ 

 Při vypracování diplomové práce jsem provedl průzkum se třemi okruhy 

skupin lidí, kterých se problematika páchaného protiprávního jednání v předmětné 

lokalitě týká. Jsou jimi: 

- policisté z místně příslušných OOP, tj. OPP Obrnice (lom Vršany)  

 a OOP Litvínov – Hamr (lom ČSA), 

- příslušníci z bezpečnostní agentury DS, 

- zaměstnanci z Vršanské uhelné, a. s. a Litvínovské uhelné, a. s. 

Při vzájemných pohovorech jsem zjistil, že policisty trápí špatná přístupnost 

na místa činu, časově náročné dojezdové vzdálenosti, povětšinou absence 

svědků, absence stop a množství odcizených věcí (povětšinou z barevných kovů) 

končících ve sběrnách druhotných surovin. Od ukončení ohledání místa činu 

policisté provádějí šetření v okolních sběrnách druhotných surovin. V těchto pak 

nalezené věci nelze zcela označit, že pocházejí z trestné činnosti, jelikož jsou 

povětšinou v netotožném stavu vlivem dalšího zpracování, než při odcizení.  

 Příslušníkům bezpečnostní agentury DS zase schází patřičné informace  

o pachatelích, výskytu protiprávního jednání a patřičné pravomoce.  

Jejich preventivní činnosti v předmětné lokalitě spočívají hlavně v kontrolách osob, 

vozidel a převáženého nákladu u vjezdů a výjezdů, monitoring přes kamerový 

systém, monitoring bezpečnostních čidel apod. 

 Zaměstnance trápí výskyt protiprávních jednání, díky kterým dochází  

i k nečekaným provozním a bezpečnostním komplikacím provozu. Většina z nich 

je všímavá a snaží se upozorňovat právě příslušníky bezpečnostní agentury DS  

na výskyt nepovolaných osob, nebo na podezřelý pohyb věcí v prostoru areálu 

(např. odložených kolejnic), což je chvályhodné. Odpovědní pracovníci poté 

následky protiprávních jednání oznamují PČR.  

 Při průzkumu jsem informace čerpal zejména od policistů provádějících 

výkon služby, do jejichž úseků spadá předmětná lokalita, dále od příslušníka 

bezpečnostní agentury DS , který provádí fyzickou ostrahu a samozřejmě  
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od zaměstnanců, kteří pracují jako dispečeři, ale i od specialisty odboru kvality  

a obchodních vztahů. 

 Boj proti kriminalitě i méně závažné protiprávní činnosti by měl být 

systémový, v odlišném důrazu podle její společenské nebezpečnosti. Koncepce 

boje by měla vycházet z komplexní analýzy situace. Ta by měla být prováděna 

průběžně, přičemž za tím účelem by mohla být vytvořena specializovaná 

meziresortní pracovní skupina, která by jednotlivé problémové okruhy analyzovala 

a navrhla by konkrétní řešení. Společné jednání by mělo směřovat k:  
- stanovení problémových okruhů,  

- zabezpečení vzdělanosti a informovanosti policistů o problémech 

protiprávního jednání páchaného na území hnědouhelné pánve, zejména 

policistů v přímém výkonu, 

- zabezpečení v rámci možností co nejúčelnější a nejúčinnější ochrany života 

a zdraví osob a majetku v dotčených organizacích, 

- návrh preventivních opatření (cedule s upozorněním o monitoringu 

a střežení objektů bezpečnostní službou se psy, upozornění o nebezpečí 

úrazu, pravidelné obchůzky), 

- zajištění vzájemné otevřené spolupráce a co nejrychlejší komunikace, 

- stanovení společných postupů spolupráce policie a dotčených subjektů 

při prevenci i odhalování protiprávního jednání, 

- vyhodnocování spolupráce a odstraňování problémů, 

- vytvoření opatření – např. písemné dohody stran o spolupráci s uvedením 

konkrétních úkolů. 

Z mé vypracované analýzy protiprávního jednání v kapitole 3.4 diplomové 

práce je zřejmé porušení příslušných platných právních norem. K docílení snížení 

výskytu páchání protiprávního jednání v předmětné lokalitě, je třeba metodicky 

stanovit určitá řešení situace. Nejvhodnějším řešením situace se mi jeví návrh 

dohody pro realizaci úzké spolupráce mezi jednotlivými dozorujícími orgány,  

které se zaměřují zejména preventivní činnosti k potlačování a ke zjišťování 

protiprávního jednání pachatelů v předmětné lokalitě.  

Navržená dohoda je přílohou č. 1 diplomové práce. 
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ZÁVĚR 

Rozloha, neosídlenost, těžká dostupnost předmětné lokality i absence 

svědků a vysoký výskyt relativně nezabezpečeného a nechráněného majetku 

vytváří velký prostor k protiprávnímu jednání pachatelů, spočívajícího především 

ve zcizování takových věcí, které je možné zpeněžit ve sběrnách druhotných 

surovin. Přímé škody, způsobené takovým jednáním, jsou zlomkem škody 

následné, vzniklé odstávkou výroby. Zde by měla hrát významnou roli prevence 

odpovědných organizací a to jak soukromoprávních subjektů a subjektů veřejné 

správy samostatně, tak i ve vzájemné spolupráci.  

Zájmem těžebních společností by měla být co nejúčelnější a nejlevnější 

ochrana jejich majetku. Investice v oblasti zabezpečení objektů ať už 

mechanickými zábranami, elektronickými systémy, různými upozorňovacími 

cedulemi tak i obchůzkovou činností ze strany ostrahy by se měla s ohledem  

na způsobené škody společnostem vyplácet. 

Navrženou dohodou si slibuji navázání kvalitnější a efektivnější spolupráce 

mezi dozorujícími orgány při provádění preventivní činnosti v předmětné lokalitě, 

dokonalejší výměnu poznatků, informací, zkušeností, a to prakticky bezprostředně. 

K tomu dokonalé zmapování terénu v dobývacím prostoru, tím i lepší orientaci 

v něm, poznání přesných situování zájmových objektů, funkce zabezpečovacích 

systémů, aj. Zároveň zřízením společných hlídek příslušníků bezpečnostní 

agentury s policisty získají i zaměstnanci větší pocit bezpečí a právě zaměstnanci 

mohou hlídkám oznamovat veškeré své poznatky o výskytu nepovolaných osob 

v dobývacím prostoru. To vše může přispět k vyšší objasněnosti protiprávního 

jednání. 

Věřím, že zájem společnosti je, aby za žádných okolností nikde 

nedocházelo k páchání jakékoliv formy protiprávního jednání a i svým chováním 

o to sami usilují. Bohužel tohoto stavu naše společnost nikdy nedosáhne.  

Proto považuji za nejdůležitější všímat si dění kolem sebe a v případě zjištění 

jakéhokoliv protiprávního jednání, neponechat si věc pro sebe a přinejmenším 

ji oznámit na tísňovou telefonní linku 158 PČR a někdy i velkým kusem odvahy 

učinit taková opatření, aby pachatel protiprávního jednání byl co nejdříve dopaden. 
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