
Vyjádření  vedoucího diplomové práce 

 

Diplomant: Kateřina Beňasová   

Téma a rozsah práce: Právní aspekty limitů těžby hnědého uhlí 

Práce je zpracována v mírně nadstandardním rozsahu 85 stran textu, který je rozdělen do čtyř základních 

kapitol. Práce je na vysoké formální úrovni, obsahuje všechny předepsané součásti a v tomto směru k ní 

nemám připomínky.   

Datum odevzdání práce: únor 2014 

Aktuálnost (novost) tématu: Diplomantka si zvolila téma, které je společensky velice závažné a kterému 

se v odborné literatuře nevěnuje téměř žádná pozornost. Současně se jedná o téma, jehož podstata může 

mít přesah i do dalších oblastí využívání nerostného bohatství. Tendence využívat usnesení vlády jako 

nástroj regulace se již objevila v souvislosti s vyhledáváním a průzkumem břidličného plynu apod.       

Náročnost tématu: Téma patří mezi středně náročná. Náročnost tématu je dána především rozsahem 

zkoumané materie, neboť autorka se musela vypořádat nejenom se základní právní úpravou hornické 

činnosti, ale i se související úpravou na úseku ochrany životního prostředí.         

Hodnocení práce:  Práci lze z obsahového hlediska rozdělit na dvě základní části. V první, tvořené 

kapitolami 1. a 2., autorka vymezila základní východiska horního práva, systém rozhodování o 

jednotlivých fázích hornické činnosti a nástroje ochrany životního prostředí, které se v rámci tohoto 

systému uplatňují. 

        

 Jádrem práce je především kapitola 3., věnovaná tzv. „ekologickým limitům těžby“, které byly 

přijaty vymezeny usnesením vlády v roce 1991. Autorka se zabývá povahou usnesení vlády a jeho 

významem pro rozhodování o hornické činnosti. Rozebírá, ve vazbě na jednotlivé fáze rozhodování, 

možnosti provedení vládního usnesení do praxe a limity, které z povahy usnesení vlády plynou. V kapitole 

4. pak obdobně, byť v menším rozsahu, pojednala o limitech těžby plynoucích z ochrany vlastnických práv. 

 

 Celkově hodnotím předloženou práci jako velmi zdařilou. Autorka prokázala nejenom znalost 

zkoumané materie, ale především schopnost jejího kritického hodnocení.  Poukazuje na problematická 

místa platné právní úpravy a v závěru shrnula své nejdůležitější poznatky, včetně návrhů de lege ferenda.    

 

  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Kateřiny Beňasové doporučuji k ústní 

obhajobě s návrhem hodnocení výborně.      

Otázky k ústní obhajobě:  

1. Nakolik platná právní úprava umožňuje reflektovat změny v přístupu k ochraně veřejných               

a soukromých zájmů za situace, kdy hornická činnost, zejména ve své poslední fázi, je činností 

dlouhodobou? 

2. Zhodnoťte postavení a význam Státní surovinové politiky pro rozhodování o hornické činnosti. 

 

  

V Praze dne 20. května 2014     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

         vedoucí d.p.  


