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Kateřina BEŇASOVÁ:  

 

Právní aspekty limitů těžby hnědého uhlí  

 

Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 95 stran je členěna včetně úvodu a závěru do šesti částí, z 

nichž některé jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. Členění a struktura diplomové práce jsou 

systematické a logické. Práce podává podrobný přehled zvolené problematiky. Diplomantka dle 

mého názoru při práci s větším množstvím právních předpisů, literárních pramenů k věcné 

problematice i poznatků z praxe, prokázala velmi dobré znalosti zkoumané látky i celkovou 

potřebnou orientaci, když si jako téma svojí diplomové práce vybrala zajisté vysoce aktuální 

problematiku, kterou právní aspekty limitů těžby hnědého uhlí v ČR rozhodně představuje.  

V jednotlivých částech autorka zejména popisuje a místy se snaží i komentovat jednotlivé části platné 

české právní úpravy horního práva. Důraz je kladen na právní důsledky usnesení vlády, kterými se 

v devadesátých letech stanovily limity pro těžbu v Severočeské a Sokolovské uhelné pánvi. 

Posuzovaná práce velmi uceleně zpracovává zkoumanou látku a podává jak velmi dobrý přehled i 

utřídění jednotlivých institutů a problematik, tak zejména postižení problematiky věcného i 

historického vývoje. Diplomantka se v závěru snaží i o některé vlastní dílčí úvahy a návrhy z pohledu 

de lege ferenda. Práce je místy poněkud popisnou, podává však na druhé straně poměrně ucelený 

přehled dané problematiky. Je zpracována na solidní a komplexní úrovni.  

Diplomová práce je po stránce právní, věcné, jazykové i grafické na standardní úrovni. Celkově 

diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou až výbornou. Doporučuji ji k ústní obhajobě, v jejímž 

rámci navrhuji se věnovat zejména následujícím otázkám:  

 

1/ Řešením náhrady škody způsobené v souvislosti s hornickou činností ve světle nového občanského 

zákoníku.  

 

2/ Jak vnímáte ekologické limity těžby z roku 1991 a jak se domníváte, že bude situace v Severočeské 

hnědouhelné pánvi vyřešena?  

 

V Praze dne 18. května 2014  

Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.  

oponent diplomové práce 


