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Ekologický právní servis podal dne 24. 6. 2012 trestní oznámení na manažery Severočeských dolů a 
pracovníky báňských úřadů z důvodu nepovolené a nevykázané těžby v Dolech Nástup Tušimice 
u Chomutova. Ze shromážděných důkazů totiž vyplynulo, že v dolech, které jsou klíčovým dodavatelem 
paliva pro elektrárny Tušimice a Prunéřov, probíhá již od roku 1998 nepovolená těžba.  
 
Celková hodnota nelegálně vytěženého uhlí v DNT je minimálně 42 miliard Kč. Jelikož vlastníkem 
uhlí byl stát, lze hodnotu nelegálně vytěženého uhlí považovat za škodu způsobenou státu.   
 
TĚŽBA V DOLECH NÁSTUP TUŠIMICE 
 
Doly Nástup Tušimice (DNT) jsou hnědouhelné doly vlastněné společností Severočeské doly a.s., jejímž 
jediným vlastníkem je polostátní energetický gigant ČEZ a.s. DNT se nachází mezi městy Kadaň a 
Chomutov. V DNT je každoročně vytěženo okolo 13,5 milionu tun uhlí, přičemž v roce 2011 bylo 
vytěženo rekordních 15 milionů tun uhlí. Hlavním odběratelem uhlí jsou elektrárny společnosti ČEZ 
(Tušimice, Prunéřov, Chvaletice, Mělník). Těžba v DNT v současnosti probíhá na katastrálních územích 
Ahníkov, Kralupy u Chomutova, Krbice, Černovice, Spořice, Březno a Droužkovice – viz obrázek č. 1. 
 
Těžba na katastrálních územích Ahníkov a Kralupy u Chomutova (lom Libouš-západ) a katastrálních 
územích Krbice a Černovice (lom Libouš-východ) ovšem v současnosti probíhá bez nezbytných povolení, 
tedy nezákonně (viz obrázek č. 2). V lomu Libouš-západ se tak děje již od roku 1998, v lomu Libouš-
východ pak od roku 2007. V lomech Libouš-západ a Libouš-východ bude od 1. 1. 1998 do jejich 
předpokládaného vyuhlení na konci roku 2012 nelegálně vytěženo více než 110 milionů tun uhlí 
v přibližné hodnotě 42 miliard Kč. Vedle toho bylo v letech 1998-2002 v rámci celého DNT vytěženo 8,3 
milionu tun uhlí v hodnotě cca 3 miliard Kč bez jakékoli evidence v ročních výkazech těžby, přičemž 
nelze určit, z kterých lokalit takto vytěžené uhlí pochází.  
 



 
Obr. č. 1 - Mapa s katastrálními územími, na nichž se nalézá DNT 
 

 
Obr. 2 – katastrální území DNT s vyznačenou povolenou a nepovolenou těžbou v roce 2012 



NELEGÁLNÍ TĚŽBA UHLÍ V DNT 
 
Podle § 10 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, lze provádět těžbu hnědého uhlí pouze na 
základě pravomocného povolení k hornické činnosti. Povolení k hornické činnosti vydává příslušný 
obvodní báňský úřad a je vymezeno územím, množstvím uhlí povoleného k vytěžení a dobou platnosti. 
  
Od roku 1997 do současnosti vydal Obvodní báňský úřad v Mostě pro DNT pouze tato povolení 
k hornické činnosti: 
 
1) Povolení pro katastrální území Černovice, Krbice a Spořice (lom Libouš-východ) na období 
1998-2005 a 107 milionů tun uhlí1 
2) Povolení pro katastrální území Spořice, Droužkovice a Březno (lom Libouš-II sever) na období 
2006-2015 a 32 milionů tun uhlí2 
 
Platnost povolení k hornické činnosti pro katastrální území Ahníkov a Kralupy u Chomutova (lom 
Libouš-západ) skončila v roce 1997 a následně již nikdy nebylo pro toto území povolení k hornické 
činnosti vydáno.3  
 
Existuje ovšem řada důkazů, které jasně prokazují, že v DNT bylo těženo uhlí v rozporu s platnými 
povoleními k těžbě. 
 

1) FOTOGRAFIE  
 

Ze srovnání leteckých fotografií DNT ze serveru mapy.cz z roku 2003 (obrázek č. 3) a ze současnosti 
(obrázek č. 4) je patrné, že na katastrálních územích Ahníkov a Kralupy (lom Libouš-západ) probíhala 
těžba i v těchto letech, jelikož terén v lokalitě doznal značných změn a navíc lze v této oblasti identifikovat 
těžební techniku.  
 

 
Obr. č. 3 – letecká fotografie ze serveru mapy.cz z roku 2003 
 

                                                           
1
 EPS má k dispozici - první strana dokumentu viz příloha 1. 

2 EPS má k dispozici - první strana dokumentu viz příloha 2. 
3 EPS má k dispozici dokumenty z roku 1997, ve kterých je v rozporu se skutečností uváděno, že lokalita Libouš-
západ (tehdy lom Merkur), je již vyuhlena. Z těchto informací také zřejmě mylně vycházely všechny správní orgány. 



 
Obr. č. 4 – letecká fotografie ze serveru mapy.cz z roku 2012 
 
 
Při přiblížení fotografií z těchto lokalit z let 2003 a 2006 je v lokalitě Libouš-západ patrná řada aktivních 
těžebních strojů. Obdobně jsou činné stroje identifikovatelné na fotografických mapách společnosti 
Google – viz obrázky č. 5 a 6. Je tedy zřejmé, že se v lomu Libouš-západ těžilo i po roce 1997 nehledě na 
chybějící povolení k těžbě. 
 

 
Obr. č. 5 – detailní letecká fotografie z katastrálního území Ahníkov z google.cz 
 



 
Obr. č. 6 – detailní letecká fotografie z katastrálního území Kralupy u Chomutova z google.cz 
 
 
Obdobně je z dostupných fotografických map patrné, že těžba bez povolení probíhala po roce 2007 také v 
katastrálních územích Černovice a Krbice, jelikož ze srovnání fotografií z let 2006 a ze současnosti jsou 
zřejmé významné změny – viz obrázky č. 7. a č. 8.  
 

 
Obr. č. 7 – letecká fotografie ze serveru mapy.cz z roku 2006 
 



 
Obr. č. 8 – letecká fotografie ze serveru mapy.cz z roku 2012 
 
 
Na aktuálních fotografiích z google.cz je pak zcela markantní činná těžební technika v lokalitách 
Černovice a Krbice – viz obr. č. 9.  
 

 
Obr. č. 9 – detailní letecká fotografie z katastrálního území Krbice z google.cz 
 



Nelegální těžba v lokalitách Libouš-východ a Libouš-západ je pak zcela očividná také z letecké fotografie 
obou lokalit z roku 2008 – viz obr. č. 10. 

 

 

Obr. č. 10 – letecká fotografie ze 17. 10. 2008 dokumentující nelegální těžbu v lokalitách Libouš-západ a Libouš-východ 

 

 

2) DOKUMENTY 
 
Těžba v lomech Libouš-západ a Libouš-východ bez nezbytných povolení plyne rovněž z mnoha 
dokumentů. Například nelegální těžba v katastrálních územích Ahníkov a Kralupy v období 1998-2001 je 
potvrzena i  oficiálními výkazy těžby uhlí v DNT v letech 1945-2001.4 Nepovolenou těžbu v lokalitách 
Libouš-západ a Libouš-Východ potvrdilo také Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Na základě šetření 
započatého v roce 2007 konstatovalo, že hornická činnost SD je prováděna v uvedených oblastech bez 
nezbytného posouzení v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).5  
 
V rozporu s vydanými povoleními tedy probíhá od 1. 1. 1998 až do současnosti těžba 
v katastrálních územích Ahníkov a Kralupy (lom Libouš-západ) a od dubna 2007 až do 
současnosti také těžba v katastrálních územích Černovice a Krbice (lom Libouš-východ).  
 
Vzhledem k rozsahu těžebních prací je také zřejmé, že nezákonná těžba v katastrálních územích Ahníkov, 
Kralupy, Černovice a Krbice nemohla uniknout pozornosti zaměstnanců SD a místních obyvatel (zejména 
obyvatel nejbližších obcí Málkov a Černovice). Kromě toho lze existenci nezákonné těžby prokázat také 
dokumentací k těžbě, kterou by měla mít k dispozici Česká geologická služba – GEOFOND a zejména 
SD jako organizace provádějící těžbu.  
 
 

                                                           

4 Viz příloha č. 3 
5 Viz příloha č. 4 



NEVYKÁZANÁ TĚŽBA UHLÍ V DNT 
 
SD jsou podle vyhlášky č. 497/1992 Sb. povinny každoročně vykazovat vytěžené uhlí Ministerstvu 
životního prostředí. Významná část z uhlí vytěženého v DNT v letech 1998-2002 v lomech Libouš-západ 
a Libouš-východ (konkrétně 8,3 milionu tun uhlí) však nebyla v těchto ročních výkazech vůbec uvedena, 
tudíž vytěžené uhlí zřejmě nemohlo být zohledněno ani v účetních dokumentech SD, což vedlo 
k významnému zkreslení výsledků společnosti. S tím souvisí také praktická nemožnost uhradit 
z nevykázaného uhlí úhradu z vytěžených nerostů, čímž by byla způsobena škoda státu, a to ve výši desítek 
milionů korun. Uvedené závěry plynou z následujících skutečností: 
 
Podle Výpočtu zásob hnědého uhlí k 1. 1. 1998 následující bylo v DNT celkem 217 353 760 tun volných 
zásob uhlí. Za období od 1. 1. 1998 – 31. 12. 2002 bylo v lomu Libouš-západ a Libouš-východ vytěženo 
podle ročních výkazů celkem 71 482 000 tun uhlí. Po tomto úbytku zásob uhlí by se tedy mělo v DNT 
nacházet 145 871 000 tun uhlí (217 353 000 – 71 482 000). Podle výpočtu zásob K 1. 1. 2003 bylo ovšem 
v DNT zjištěno pouze 136 766 000 tun uhlí, což je o cca 8,3 mil. tun nižší, než by mělo být dle 
vykázaných objemů těžeb za roky 1998-2002 (145 084-136 766=8 318), což znamená, že 8,3 milionu 
tun uhlí nebylo SD vykázáno a přesto bylo vytěženo, aniž by bylo zřejmé, jak bylo s tímto uhlím dále 
naloženo. 
 

Vzhledem k tomu, že zmíněné množství uhlí nebylo vůbec vykázáno, nelze zřejmě ani jednoznačně určit, 
zda bylo vytěženo v lomu Libouš-východ, kde SD těžily legálně, či v lomu Libouš-západ, kde probíhala 
těžba nepovolená. Cena nevykázaného uhlí vychází při ceně 380 Kč za tunu uhlí na 3 154 000 000 Kč. 
 
 
VLASTNICKÉ PRÁVO K UHLÍ 
 
Všechny druhy uhlí se řadí mezi tzv. vyhrazené nerosty, a jako takové tvoří nerostné bohatství České 
republiky. Podle horního zákona je toto nerostné bohatství ve vlastnictví České republiky. Vlastnictvím 
jiného subjektu se může stát pouze na základě rozhodnutí o dobývacím prostoru a zároveň vydání 
povolení k hornické činnosti. Z toho plyne, že uhlí vytěžené bez nezbytných povolení zůstává vlastnictvím 
státu a z hlediska trestního práva je ve vztahu ke společnosti SD věcí cizí. To znamená, že zmocnění se 
uhlí, jež je ve vlastnictví státu, může být považováno za trestný čin krádeže, přičemž státu je způsobena 
škoda v hodnotě nezákonně zcizeného uhlí. 
 
 
TRESTNÉ ČINY SPÁCHANÉ V SOUVISLOSTI S NELEGÁLNÍ A NEEVIDOVANOU 
TĚŽBOU   
 
Činnost SD v souvislosti s dlouholetou nelegální těžbou v katastrálních územích Ahníkov, Kralupy, 
Černovice a Krbice naplňuje znaky hned několika trestných činů. Jednání SD spjaté s nepovolenou těžbou 
může být kvalifikováno zejména jako: 
 

1) trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí  
- Těžba uhlí je zásadním zásahem do půdy s významnými dopady i na vodní poměry, ovzduší a 

další složky životního prostředí.  
- Nezákonná těžba v lomu Libouš-západ a Libouš-východ byla prováděná ve značném 

rozsahu, na rozsáhlém území a po velmi dlouhou dobu (14 let). 
- Vzhledem k tomu, že tato těžba probíhala bez posouzení vlivů na životní prostředí, nebyly 

stanoveny žádné podmínky pro provozování těžby a těžba probíhala naprosto bez ohledu na 
ochranu zdraví obyvatel regionu a životní prostředí.  

- Je nepochybné, že takový stav je minimálně ohrožující prostředí. 
- Možný trest – odnětí svobody na 2-8 let. 

 



2) zvláště závažný zločin krádeže  
 

- Jsou dány pádné důvody pro podezření, že se určití představitelé SD podíleli na přisvojení si 
cizí věci (hnědého uhlí nezákonně vydobytého z lomu Libouš-) tím, že se ho zmocnili.  

- Jelikož množství nezákonně vydobytého uhlí je vypočteno na cca 110 milionů tun uhlí, což 
z hlediska peněžního vyjádření představuje cca 42 miliard Kč, lze konstatovat, že škodu je 
nutno kvalifikovat jako škodu velkého rozsahu.  

- Možný trest – odnětí svobody na 5-10 let. 
 

3) zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné platby  
 

- Vzhledem ke skutečnosti, že část z vytěženého uhlí v období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002 
nebylo vůbec vykázáno, existuje důvodné podezření, že SD z příjmů z takto vydobytého uhlí 
nedovedly řádně daň z příjmu a nezaplatily ani úhradu z vydobytých nerostů 

- Škodu způsobenou státu lze odhadovat na desítky milionů Kč. 
- Možný trest – odnětí svobody na 5-10 let. 

 
 
Zaměstnanci Českého báňského úřadu a Obvodního báňského úřadu v Mostě byli prokazatelně 
seznámeni s faktem, že v katastrálních územích Ahníkov, Kralupy, Černovice a Krbice provádí SD 
nelegální těžbu uhlí. Tato skutečnost vyplývá mj. z řady prohlídek provedených báňskými úřady v DNT6 i 
z dopisu MŽP, ve kterém jsou báňské úřady vyzvány k sjednání nápravy – viz příloha č. 4.  Skutečnost, že 
úředníci, jejichž úkolem je dohlížet na řádný výkon hornické činnosti, zůstali po řadu let nečinní, 
nasvědčuje, že by jejich jednání mohlo být kvalifikováno jako:  
 

• trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele spáchaný v jednočinném souběhu 
s trestným činem nepřekažení trestného činu 
 

- Odpovědní pracovníci Obvodního báňského úřadu v Mostě museli na základě vlastní 
kontrolní činnosti jednoznačně nabýt vědomost o existenci těžby hnědého uhlí v lomu 
Libouš-západ a Libouš-východ, jakož i o její nezákonnosti.  

- V takovém případě tudíž byli povinni přijmout příslušná opatření k nápravě, což však 
neučinili. 

- Škoda způsobená státu – hodnota nelegálně vytěženého uhlí, tedy min. 42 miliard Kč. 
- Možný trest – odnětí svobody na 3-10 let. 

 
 

ODPOVĚDNÉ OSOBY 
 
Podle zákona č. 418/2011 Sb. mohou být některé trestné činy nově spáchány také právnickými osobami, 
přičemž zákon vymezuje, o jaké trestné činy se jedná. Platí, že trestní odpovědnosti právnické osoby 
nebrání ani případná situace, kdy se nepodaří zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala za SD při 
spáchání trestného činu. Za výše popsané jednání může být tedy postižena i přímo akciová společnost 
Severočeské doly. V případě, že by byla postižena za výše uvedené trestné činy, hrozil by jí zejména trest 
propadnutí majetku, peněžitý trest či zákaz činnosti. 
 
Přímo odpovědnými osobami jsou také představitelé SD, a to především ti, kteří pracovali v dotčených 
letech ve funkcích, u nichž je vzhledem k jejich zaměření prakticky nemožné, že by s trestněprávně 
relevantním jednáním SD nebyli alespoň srozuměni. Takovými funkcemi jsou zejména vrcholné 
manažerské funkce, tedy generální ředitel SD, technický ředitel, finanční ředitel a ředitel Dolů Nástup 
Tušimice. Odpovědnými pak jsou také ti funkcionáři a zaměstnanci SD, kteří měli zajištění povolení 
k těžbě, vykazování zásob uhlí a další trestněprávně relevantní jednání přímo ve své kompetenci. 

                                                           

6 EPS má k dispozici seznam všech kontrolních prohlídek báňských úřadů v DNT od roku 1998 do současnosti. 



Představiteli SD, u kterých je vzhledem k okolnostem velmi nepravděpodobné, že by s trestněprávně 
relevantním jednáním SD nebyli alespoň srozuměni, jsou zejména: 
 
Ing. Vratislav Vajnar 
bývalý předseda představenstva SD a generální ředitel SD od roku (1994 - 2006) 

 

 

Ing. Jan Demjanovič  
bývalý předseda představenstva SD a generální ředitel SD (30. 6 2006 do 10. 2. 2012) 

 

 

Ing. Miroslav Eis  
technický ředitel SD od 1. 1. 2003 až dodnes 
člen představenstva SD od 14. 3. 2006 až dodnes 
bývalý ředitel DNT  

 
 
Ing. Vladimír Budinský 
člen představenstva SD od března 2012   
ředitel SD pro strategii a komunikaci od roku 2006 

 
 

Ing. Jiří Neruda,  
člen představenstva SD 
bývalý ředitel DNT (2003-2006)  

 
 



Ing. Erich Grünbaum,  
Bývalý dlouholetý finanční ředitel a člen představenstva SD (do roku 2006) 

 
 
Ing. Jiří Zahradník 
finanční ředitel (od roku 2006) 
člen představenstva 
bývalý člen dozorčí rady (2003-2006) 

 
 

Ing. Daniel Beneš,  
předseda představenstva společnosti ČEZ  
místopředseda dozorčí rady Severočeských dolů 
bývalý člen představenstva  

 
 
 
Odpovědnými představiteli báňských úřadů jsou rovněž ti funkcionáři, kteří se skutečností nelegální těžby 
v DNT museli být minimálně seznámeni. Podle písemných dokumentů se jedná zejména o tyto 
představitele: 
 

• Ing. Dušan Havel, současný předseda OBÚ v Mostě, bývalý náměstek předsedy ČBÚ a ředitel 
sekce báňsko-technické (2008-2010) 

• Ing. Pavel Musil – bývalý předseda OBÚ v Mostě (2002-2010)  
• Ing. Andrej Blažko, bývalý náměstek předsedy ČBÚ 
• Doc. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., bývalý předseda ČBÚ (1997-2008) 
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