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Hodnocená rigorózní práce se zabývá právní úpravou z oblasti zaměřené na hornickou činnost 

a následné odstraňování ekologických škod, přičemž si autor zvolil téma právní úpravy 

podmínek rekultivace povrchových dolů z pohledu věcného i právního, historického, 

současného i budoucího vývoje. Jedná se o společensky, environmentálně i právně závažné 

téma, které je v současné době čím dál tím aktuálnější, a to právě v severozápadním regionu 

Čech, který autor popisuje. Někteří autoři, ale z oboru přírodních věd, se obdobné otázky 

v současné i nedávné době pokoušeli řešit, např. prof. Frouz a spol.  

Z hlediska náročnosti je zřejmé, že se autor musel vypořádat s nedostatkem odborné 

právnické literatury k tomuto tématu a poměrně chudou právní úpravou. To je však zároveň 

příležitost se nad tématem zamyslet z pohledu možných návrhů legislativních změn, což 

rigorozant učinil, zejména v kapitole  6.  a v závěrech.  

Vlastní text rigorózní práce je rozdělen vedle úvodu a závěru do šesti kapitol o celkovém 

počtu 161 stran, včetně povinných příloh dle Opatření děkana PFUK pro tvorbu 

kvalifikačních prací a autorových vlastních příloh, věcně i právně dokreslujících vlastní 

odborný text práce. 

Po úvodu, kde autor vymezil cíle a obsah své rigorózní práce, se v kapitole 1. věnuje věcným 

otázkám historie těžby v severozápadním regionu ČR, v části Karlovarského kraje, kde také 

bydlí a působí. Na této, ale i dalších kapitolách, především kap. 4. a 5. je vidět autorova 

hluboká znalost území, včetně historie těžby a revitalizace prostředí, o kterém píše. 

Za slabší část rigorózní práce naopak považuji kapitolu 2., která představuje víceméně jen 

popis principů a pramenů práva životního prostředí, bez výraznější vazby na autorem zvolené 

téma.  Nicméně na druhou stranu zaujme však subkap. 2.5., rozebírající výklady a stanoviska 

Českého báňského úřadu a subkap. 2.6., věnovaná vybrané judikatuře týkající se využití 

ložisek nerostných surovin.  
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V kapitole 3. rozebírá autor pojmy relevantní pro zvolené téma diplomové práce. Pojmy jsou 

vyloženy několikerým způsobem, jednak podle odborné literatury, jednak podle státních 

organizací (zde např. Fond národního majetku). Autor dochází k závěru, že pojmy nejsou 

ujednoceny a v zásadě jsou modifikovány podle účelu, jakého má být následně dosaženo. V 

kapitole 4. a 5. se autor zabývá některými významnými projekty k odstraňování ekologických 

škod v zkoumaném regionu. Lze ocenit, že zařadil pro srovnání i příklad revitalizace území 

v zahraničí (zde Německo). Na druhou stranu bych autorovi vytkl, že u tohoto případu sice 

uvádí, že metody řešení odstranění škod jsou si v obou zemích podobné, ale už neuvádí, jak je 

to s legislativním základem pro rekultivace v německém právu. 

Velmi však oceňuji autorovy vlastní návrhy úpravy stávající legislativy zejména stavebního 

zákona a návrhy základních zásad věcného záměru zákona o rekultivacích (v kapitole 6.). 

Z obsahového hlediska se zřejmě jedná o vlastní autorův přínos k dané problematice, jeho 

úvahy jsou podloženy detailním rozborem stávající právní úpravy a faktických problémů při 

dosavadních rekultivačních procesech (proběhlých a probíhajících). Autor vysvětluje 

nedostatky a podává návrhy na zlepšení situace. Dochází k závěrům, že by situaci pomohla 

zlepšit určitá forma integrovaného řízení, s tím, že klíčovým orgánem státní správy při 

procesu schvalování rekultivací pro konkrétní případ by byl obvodní báňský úřad. Zde mi 

trochu není jasná případná úloha orgánů ochrany životního prostředí na úseku ochrany 

jednotlivých složek. Proces EIA by autor naopak zachoval tak, jak je nyní, s čímž se 

ztotožňuji. Celkově hodnotím tuto kapitolu jako velmi zajímavou, byť si neodpustím 

poznámku, že své návrhy mohl autor ještě detailněji zdůvodnit. 

Závěry práce v kapitole 7. jsou pak již jen shrnutím autorových kritických názorů a návrhů de 

lege ferenda, těžiště výsledků jeho výzkumu je třeba hledat v kapitole 6. 

Práce má komplexní charakter a logickou stavbu. Pouze snad poměr věcného a právního 

výkladu mohl být trochu vyváženější, autor mohl trochu potlačit zejména historický výklad a 

zestručnit věcné pasáže, a naopak více propracovat právní aspekty tématu. 

Formální stránka diplomové práce je na velmi dobré úrovni. Autor za textem zařadil povinné 

přílohy dané výše uvedeným Opatřením děkana PFUK o tvorbě kvalifikačních prací. Dále 

autor zařadil i vlastní přílohy, zajímavě dokreslující odborný výklad. Text obsahuje minimum 

překlepů, z hlediska jazykového a stylistického se práce dobře čte. Odborná literatura však 

občas postrádá formát doporučený citační normou ISO. Text v poznámkách pod čarou by měl 

vždy začínat velkým písmenem. Autor si měl dát větší pozor i na formátování, opět zejména u 

poznámek pod čarou. 
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Závěr:  

 

Posuzovaná rigorózní práce prokázala autorovu schopnost seznámit se se základními prameny 

právní úpravy, vybranými relevantními vydanými správními akty, související soudní 

judikaturou a prameny doktrinární literatury, to vše v kombinaci s odbornou literaturou 

z oblasti hornictví. Na těchto znalostech pak vystavěl svůj text, který představuje analýzu a 

syntézu právních a věcných problémů v oblasti zvoleného tématu.  Závěry obsahují autorovy 

úvahy a návrhy de lege ferenda a odrážejí předchozí autorem diskutované poznatky 

v jednotlivých částech práce. Představují tak vhodný základ pro ústní diskusi při obhajobě. 

Cíle práce byly dle mého názoru splněny.  

Rigorózní práci s ohledem na výše uvedené doporučuji k ústní obhajobě. 

 

V rámci obhajoby prosím autora o odpovědi k následujícím otázkám: 

 

1) Diskutujte teoretický význam nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 76/12 pro 

problematiku rekultivací. 

2) Jakými právními nástroji by se dalo podle autora zajišťovat v jím navrhovaných 

řízeních v kapitole 6. rigorózní práce, týkajících se procesu rekultivace, ochrana 

životního prostředí na úseku jednotlivých složek životního prostředí? 

 

 

  

 

 V Roztokách dne 24.9 2015    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.  

        konzultant   


