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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zaměřila na rozbor právních principů v oblasti odpadového 

hospodářství a to především „principu hierarchie“, „principu blízkosti a soběstačnosti“ 

a „principu odpovědnosti původce“, které jsou nově zakotveny v rámcové směrnici o 

odpadech. Představují hlavní pilíře pro oblast odpadového hospodářství, kdy si 

směrnice klade za cíl, trvale snižovat podíl odpadů odstraňovaných skládkováním, 

zvyšovat míru recyklace a tím zmírnit poškození životního prostředí. 

Role právních principů je velmi důležitá z hlediska aplikace a interpretace práva a 

z důvodu vytvoření obecného pravidla,  snadno zapamatovatelného, podle něhož se 

budou tvořit ostatní právní předpisy v dané oblasti, a jenž usnadní orientaci v právních 

předpisech odpadového hospodářství i pro veřejnost. Význam principů, jakožto i 

závaznost a vynutitelnost, zůstává otázkou nezodpovězenou.  Práce poskytla náhled na 

jednotlivé teorie, které však nelze absolutizovat, jelikož doposud neexistuje jasný názor 

na formulaci rozdílu mezi právním pravidlem a právním principem a ani Evropská unie  

si není sama jistá, jakou roli by měly právní principy v oblasti odpadového hospodářství 

mít. 

Směrnice nově jasně definuje pořadí priorit pro nakládání s odpady, kdy na 

prvním místě hierarchie stojí prevence samotného vzniku odpadů, dalším stupněm je 

opětovné využití s přednostním využitím materiálovým a následným energetickým. 

Odpady dle této úpravy, by měly být odstraňovány až v případě, kdy není možné je 

využít žádným vhodným způsobem. V praxi však k dodržování uvedeného pořadí 

nedochází a ve většině států Evropské unie, jakožto i v České republice, trvale 

převažuje odstraňování odpadů nad ostatními formami nakládání s nimi. 

Původci odpadů, výrobci produktů a ostatní subjekty odpadového hospodářství, 

mají různé motivy pro neakceptování hierarchie a dalších principů odpadového 

hospodářství. Hlavním nedostatkem je nízká motivace k třídění, zapříčiněná nízkými 

poplatky za uložení odpadu na skládky, neuspokojivými recyklačními službami, slabou 

informovaností a nedostatečnou ekonomickou stimulací, nabízející finanční výhody 

v případě ekologického chování. Na vině je také současná ekonomická krize, kdy 

výrazně klasejí ceny vykupovaných surovin.  Jako vhodné opatření, se jeví program 

„Zelená úsporám“, poskytující dotace na instalaci zařízení na vytápění obnovitelnými 



Závěr 

66 

 

zdroji, což výrazně zvyšuje podíl energetického využití odpadů. Dále pak dotace a 

podpory výrobcům pro zavedení technologií pro výrobu ekodesignových výrobků, pro 

vybudování nových zařízení k energetickému využití odpadu a také přenastavení 

systému poplatků za odstranění odpadů, dle množství vytříděného odpadu, které bude 

značně znevýhodňovat skládkování. 

 


